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RESUMO  

Introdução: A aptidão física é a capacidade de realizar trabalho físico diário ou 

atividades esportivas sem prejudicar a saúde biológica, tendo como um dos 

principais componentes a aptidão cardiorrespiratória. Os níveis de aptidão 

cardiorrespiratória além de estarem associados ao excesso de peso e 

sedentarismo, também mostram relação com diversos indicadores de hábitos de 

vida e pode ser considerada como um fator de risco para algumas doenças 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar a aptidão 

cardiorrespiratória de crianças de 9 e 10 anos e relacionar com seus aspectos 

ambientais e comportamentais.  Metodologia: Primeiramente, os pais 

responderam a um questionário pré-elaborado sobre os hábitos de vida da 

criança. Em seguida, avaliou-se o peso e estatura e foi calculado seu índice de 

massa corporal. Por último, foi realizado o teste de vai e vem de Léger, para 

avaliação da aptidão cardiorrespiratória. Para a comparação entre os sexos, foi 

utilizado o teste t de Student, ou o teste do qui-quadrado. Foram aplicados 

modelos de regressão e todas as análises adotaram como significância p < 0,05. 

Resultados: O índice de massa corporal (B=-0,37) teve relação inversa com a 

aptidão cardiorrespiratória, assim como a variável hora de acordar (B=-0,94), o 

uso de jogos eletrônicos (p= 0,07), o tempo em brincadeiras ativas (p=0,023) 

apresentaram resultados significativos na associação da aptidão 

cardiorrespiratória. Os meninos apresentaram maior quantidade de indivíduos 

com VO2máx abaixo do recomendado, quando comparado as meninas. 

Conclusão: De acordo com o presente estudo, observa-se que a aptidão 

cardiorrespiratória apresentou associação significativa inversa com o IMC e que 

os principais fatores comportamentais que tiveram relação com a aptidão 

cardiorrespiratória foram o tempo gasto em jogos eletrônicos assim como tempo 

gasto em brincadeiras ativas. 

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória, Criança, Hábitos, Índice de Massa 

Corporal. 
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ABSTRACT 

Introduction: Physical fitness is the ability to perform daily physical work or 

sports activities without harming biological health, with cardiorespiratory fitness 

as one of the main components. Studies indicate that levels of cardiorespiratory 

fitness, in addition to being associated with overweight and sedentary lifestyle, 

also show a relationship with various indicators of lifestyle habits. It can be 

considered as a risk factor for some diseases. Objective: The present study aims 

to evaluate the cardiorespiratory fitness of children aged 9 and 10 years and 

relate it to their environmental and behavioral aspects. Methodology: Firstly, 

parents responded to a, life, pre-and-be, with questions about the child's habits. 

Then, the children's weight and height were evaluated and their body mass index 

was calculated. Lastly, the children performed the 20-m shuttle run test for 

assessment of cardiorespiratory fitness. For the comparison between the sexes, 

the Student's t test or the chi-square test was used. Regression models were 

applied. All analyzes adopt p < 0.05. Results: The body mass index (B=-0.37) 

had an inverse relationship with cardiorespiratory fitness, as well as the variable 

time to wake up (B=-0.94), the use of electronic games (p= 0 .07) the time in 

active play (p=0.023) showed significant results in the association of 

cardiorespiratory fitness. Boys had a greater amount with VO2max below the 

recommended, when compared to girls. Conclusion: According to the present 

study, it was observed that cardiorespiratory fitness showed a significant inverse 

association with BMI and that the main behavioral factors that were related to 

cardiorespiratory fitness were time spent in electronic games as well as time 

spent in active play.  

Keywords: Body Mass Index, Cardiorespiratory Fitness, Child, Habits. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 Aptidão física é a capacidade de realizar trabalho físico diário ou 

atividades esportivas sem prejudicar a saúde biológica, tendo como principais 

componentes a composição corporal, força, resistência muscular, flexibilidade e 

a aptidão cardiorrespiratória (GUEDES et al., 1996; ÓRTEGA et al., 2008; 

NASCIMENTO et al., 2020). Esta última é considerada como o componente de 

maior ligação entre aptidão física e saúde (ÓRTEGA et al., 2008; 

MASCARENHAS et al., 2013; VICTO et al., 2017). 

 Os valores de aptidão cardiorrespiratória, além de estarem associados ao 

excesso de peso e sedentarismo, também mostram relação com diversos 

indicadores de hábitos de vida, como atividade física, tempo assistindo televisão, 

tempo de sono e hábitos alimentares. Juntamente com os fatores 

socioeconômicos, que se mostram influentes no desenvolvimento das aptidões 

físicas e composição corporal dos escolares (AIRES et al., 2011; 

MASCARENHAS et al., 2013). 

Victo et al., 2017 apontaram que a aptidão cardiorrespiratória em 

adolescentes, pode ser influenciada pelo Índice de Massa Corpórea (IMC), 

estatura, fator econômico, hábitos de vida, sexo e idade. Porém somente o IMC 

foi comum para ambos os sexos como influenciador na aptidão 

cardiorrespiratória. Sendo que o excesso de peso e obesidade, além de ser um 

fator de risco para diversas patologias graves como hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, acidente vascular encefálico, é também para comprometimentos 

respiratórios, devido ao depósito de gordura que influencia na biomecânica da 

caixa torácica e diafragma (VICTO et al., 2017; HURST et al., 2018; LUZ et al., 

2018; SILVA et al., 2018; FLORIDO et al., 2019).  

Além disso, estudos que foram realizados com a população adulta 

demonstram que a baixa aptidão cardiorrespiratória também pode ser 

considerada como um fator de risco para algumas doenças, como doença arterial 

coronariana, acidente vascular encefálico, hipertensão arterial e diabetes melitus 

(AIRES et al., 2011; OLIVEIRA e SANTOS, 2012). Por outro lado, estudos sobre 
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fatores de risco em crianças para ateroesclerose relacionada a aptidão 

cardiorrespiratória são contraditórios. Os autores apontam que os benefícios da 

aptidão cardiorrespiratória alta sobre o perfil lipídico em crianças é mínimo 

(BOHEMAN e RIDOCH, 2001; THOMAS et al., 2005; NETO et al., 2008)  

A baixa aptidão cardiorrespiratória participa das complicações do excesso 

de peso e obesidade, também age como fator de risco para outras doenças 

(HERMOSO-GARCIA et al., 2018; SMOUTER et al., 2019). Identificar fatores do 

estilo de vida como influenciadores durante a epidemia da obesidade torna-se 

importante para que se possam desenvolver estratégias que promovam as 

alterações necessárias nos hábitos de vida dessas crianças. Portanto, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar a aptidão cardiorrespiratória de 

crianças de 9 e 10 anos e relacionar com seus aspectos ambientais e 

comportamentais.   

  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

  

 A aptidão cardiorrespiratória (APCR) é um dos componentes de maior 

ligação entre aptidão física e saúde, caracterizada pela capacidade dos sistemas 

cardiovascular e respiratório de fornecer oxigênio no decorrer de uma atividade 

física contínua (TORNQUIST et al., 2019). Ela um fator relevante em crianças, 

sendo considerada uma medida integrada da maioria das funções corporais 

como: funções musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias, psicológicas e 

metabólicas (ÓRTEGA et al., 2008; HERMOSO-GARCIA et al., 2018; 

SMOUTER et al., 2019).  

Avaliar a APCR é uma tarefa importante na prevenção de fatores de risco 

à saúde cardiovascular, visto que uma capacidade cardiorrespiratória abaixo dos 

padrões desejáveis pode gerar maiores chances de ocorrência de doenças 

crônico-degenerativas (BERGMANN et al., 2014; TORNQUIST et al., 2019). 

Conforme o tempo avança na adolescência, a aptidão cardiorrespiratória 

aumenta naturalmente, entretanto, essa fase é caracterizada por transformações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais influenciadas por fatores externos, 
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fazendo com que as transformações da adolescência sejam irregulares, 

contribuindo para que o aumento da APCR não se sustente de forma adequada 

em alguns indivíduos, mantendo-a insuficiente (SMOUTER et al., 2019). 

Desta forma, destaca-se a importância do exercício físico e atividade 

física regular desde a infância, para manutenção e elevação do Volume de 

Oxigênio Máximo (VO2máx), além de poder reduzir o risco de comorbidades 

relacionada a obesidade. Pois uma APCR insuficiente junto com gordura 

corporal excessiva pode levar a obesidade (ALBERGA el al., 2012; SMOUTER 

et al., 2019). O que justifica a necessidade de monitorar não apenas o estado 

nutricional, mas também a aptidão física em crianças (TORNQUIST, et al., 2019). 

Os benefícios da aptidão física podem envolver desde a melhora na ação 

da insulina, melhora no metabolismo de gorduras e da pressão arterial, até na 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) e outras causas 

(NASCIMENTO, et al., 2020). Esta pode ser avaliada através de testes de corrida 

ou em testes em cicloergômetro (GONÇALVES et al., 2014). 

Embora os métodos diretos de avaliação do VO2máx sejam os mais 

precisos para avaliar a APCR, sua aplicação envolve muitos fatores limitantes 

como a necessidade de indivíduos especializados, grande tempo despendido em 

cada avaliação e o alto custo (KRAVCHYCHYN et al.,2015). Desta maneira, 

medidas indiretas, mais simples de serem aplicadas, vêm sendo mais utilizadas. 

Na maioria dos estudos para avaliar crianças os testes utilizados são o de vai- 

e- vem de 20 metros e o de corrida/ caminhada de 9 minutos (ZAMAI, et al., 

2010; TORNQUIST et al., 2019). 

O VO2máx atingido durante um exercício máximo graduado até a 

exaustão tem sido considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como o melhor marcador de aptidão cardiorrespiratória. 

2.2 OBESIDADE  

A obesidade é uma doença metabólica, crônica, caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal proporcionando risco para a saúde e 

contribuindo para o desenvolvimentos de outras patologias, como diabetes 

melittus tipo 2, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares, hipertensão 

arterial, problemas respiratórios e comprometimentos osteomioarticulares. Sua 
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etiologia está relacionada a diversos fatores, como polimorfismos genéticos, 

disfunções hormonais, hábitos alimentares inadequados, inatividade física, 

fatores culturais e socioeconômicos (PAES et al., 2015; DAYTON et al., 2018; 

FLORIDO et al., 2019). 

A OMS classificou a obesidade como “a epidemia do século”, pois no 

mundo há centenas de milhões de pessoas obesas com sua prevalência 

aumentando cada vez mais, de forma preocupante (TEIXEIRA et al., 2019). No 

Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz os dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) que mostram que em 2019 o percentual de 

adultos obesos no país mais que dobrou em 17 anos, indo de 12,2% entre 2002 

e 2003, para 26,8% em 2019. No mesmo período, o excesso de peso na 

população adulta passou de 43,3% para 61,7%, o que representa quase 2 terços 

dos brasileiros.        

Dessa forma, nota-se que a obesidade por si só já vem sendo considerada 

como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, porém é 

importante salientar que a obesidade infantil, em razão do seu avanço alarmante, 

também se tornou um grande problema de saúde pública (MARTINS 2018). De 

acordo com os dados do IBGE, 15% das crianças com idade entre 5 e 9 anos 

são obesas e apontam uma projeção de que, em 2025, entre crianças, o excesso 

de peso e obesidade poderão chegar a 75 milhões mundialmente, caso nada 

seja feito em caráter de urgência (OMS, 2018).  

Existem vários métodos para avaliação para classificar o indivíduo com 

obesidade ou sobrepeso, os mais utilizados são o índice de massa corporal 

(IMC, peso/estatura2) e a medida da dobra cutânea do tríceps (DTC). O IMC é 

amplamente utilizado na população adulta. Os percentis 85 e 95 do IMC são 

comumente utilizados para detectar sobrepeso e obesidade, respectivamente. 

Atualmente, a tabela de Cole possui padrões mundiais com a idade e pontos de 

corte ajustados por sexo para caracterizar o sobrepeso e obesidade infantil 

(COLE et al., 2000; de MELLO et al., 2004). 
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2.3 APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA RELACIONADA A OBESIDADE 

INFANTIL, ASPECTOS COMPORTAMENTAIS, AMBIENTAIS E FATORES 

SOCIOECONOMICOS  

Tendo em vista que a obesidade é um fator de risco para baixa aptidão 

cardiorrespiratória, é importante citar os aspectos comportamentais, ambientais 

e socioeconômicos que influenciam nessa doença (SATABELINI NETO et al., 

2011; VICTO et al., 2017). Já é consenso na literatura que a obesidade infantil 

determina várias complicações na infância e na vida adulta, sendo um dos mais 

importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares (HERMOSO-

GARCIA et al., 2018). 

Por isso, é necessário a prevenção desde o início da vida, cuidando 

especialmente dos hábitos que são assumidos na infância. Pois pode ser que 

esse quadro de crescimento acelerado da obesidade infantil seja decorrente da 

modernização e urbanização, que trouxe fatores que contribuíram para uma 

mudança negativa nos hábitos de vida da população (PAES et al., 2014).  Desde 

os hábitos alimentares até gasto energético nas atividades laborais ou até 

mesmo nas práticas de atividades de lazer para jogos que se tornaram mais 

eletrônicos, tornando as crianças menos ativas (MELO et al, 2017; WOLF, 2019). 

De encontro com essa informação, pesquisas demonstram diminuição 

nos valores médios da aptidão cardiorrespiratória em escolares de diversos 

países, inclusive no Brasil. Tanto em crianças eutróficas quanto com excesso de 

peso. Da mesma forma que os baixos valores de APCR estão positivamente 

correlacionados ao estilo de vida sedentário (VICTO et al., 2017). 

Já é de conhecimento da população que a prática de atividade física traz 

inúmeros benefícios, sendo considerada um aspecto bastante relevante quando 

se trata de qualidade de vida e saúde (BENEDETTI et al., 2021). Em crianças e 

adolescentes, a prática de atividade física (AF) proporciona melhora da APCR e 

muscular, saúde cardiometabólica, saúde óssea, redução da adiposidade, além 

de proporcionar o bem-estar geral com a melhora da cognição e saúde mental 

(OMS, 2020; BENEDETTI et al., 2021). A recomendação da prática de atividade 

física para crianças é que elas devem fazer pelo menos em média 60 minutos 
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por dia de atividade física, de moderada a vigorosa intensidade e a maior parte 

dessa atividade deve ser aeróbica (OMS, 2020). 

A falta de envolvimento das crianças em práticas físicas pode estar 

relacionada com diversos aspectos. Destacam-se a acessibilidade a espaços 

para a prática de atividade física, a infra-estrutura para o lazer e ainda práticas 

básicas do dia-a-dia, como o meio de transporte utilizado (MACHADO-

RODRIGUES et al., 2014). Estes fatores culturais e hábitos de vida, que por sua 

vez podem ser herdados dos pais, apresentam relação direta aos índices de 

obesidade e sedentarismo (MACHADO-RODRIGUES et al., 2014; DE ASSIS et 

al., 2018). 

Além disso, os hábitos de vida dos pais e o ambiente em que a criança 

está inserida também tem grande influência no comportamento que pode levar 

a obesidade infantil (MELO et al., 2017). Por exemplo, o tempo que os pais 

passam utilizando eletrônicos, a facilidade de acesso a estes equipamentos, que 

culminam em pais sedentários e diretamente em crianças obesas e sedentárias 

(JAGO et al., 2012). Ademais, possuem importante função na formação do hábito 

alimentar, em que as escolhas parentais em relação a qualidade e quantidade 

de alimento podem influenciar diretamente as escolhas da criança (MELO et al., 

2017).  

Essa participação dos pais em fatores que podem levar a obesidade 

infantil vem desde os hábitos da mãe durante e após a gravidez, na fase da 

amamentação e introdução de alimentos sólidos. A amamentação demonstra 

benefícios não só no período da lactação, mas que se estendem para a vida 

adulta repercutindo na qualidade de vida, bem como a introdução de alimentos 

e a formação do paladar, que acontece na infância, constituindo um período 

determinante na formação de padrões alimentares que continuarão presentes 

em outras etapas da vida (BUENO 2013; MELO et al., 2017). Mães com baixo 

ou acima do peso, que relataram fumar durante a gravidez e com baixa 

escolaridade apresentaram menor probabilidade de seguir as recomendações 

sobre amamentação e introdução oportuna de alimentos sólidos (PAPOTSOU et 

al., 2017). 

Sendo assim, a preocupação em prevenir a obesidade é uma causa 

importante, porque as complicações e consequências manifestam-se desde a 
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infância, onde a criança já apresenta limitações de mobilidade, além de outras 

patologias associadas, como a Síndrome Metabólica (SM) que é considera muito 

preocupante. Estão relacionadas à SM em maior proporção as doenças 

cardiovasculares, em virtude da presença de fatores como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, valores de circunferência de cintura referentes à 

obesidade abdominal e hipercolesterolemia (VALDÉS-VILLALPARDO et al., 

2018). Há ainda um possível comprometimento respiratório, que pode acometer 

a criança devido a obesidade, pois o depósito de gordura influencia na 

biomecânica da caixa torácica e diafragma (SILVA et al., 2018). 

Dessa forma, pode se perceber que existem inúmeros fatores que 

colaboram com a obesidade infantil, dentre eles, as diferentes faixas econômicas 

no Brasil. Visto que a obesidade está presente principalmente nas de classe mais 

alta. Estudos realizados com estudantes de escolas públicas e particulares 

atestam que os índices de sobrepeso e obesidade são maiores nos alunos de 

ensino particular, pelas melhores condições econômicas desses jovens 

(MIRANDA et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2019). Outrossim, entre as regiões do 

Brasil e suas diferentes culturas, formas de funcionamento de escolas, serviços 

de saúde pública e segurança podem impedir a criança de situação mais 

vulnerável de brincar para fora de casa, por exemplo, tornando-a mais 

sedentária, influenciando em seu peso (DE MELLO et al., 2004; GUIMARÃES 

JUNIOR et al., 2018). 

 

2.4 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

A prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes 

aumentou significativamente nos últimos anos, no Brasil e em outros países, 

levando-os a sérias complicações de saúde, dentre elas a baixa a aptidão 

cardiorrespiratória (IBGE, 2020; FRANCESCHIN E VEIGA, 2019). O IMC 

elevado e sedentarismo tem sido apontado como as principais causas dessas 

condições (FRANCESCHIN E VEIGA, 2019). 

Desta forma, o presente estudo se mostra relevante à promoção da 

saúde, ao analisar os principais fatores influenciadores da baixa APCR e trazer 

possíveis formas de prevenção. O IMC elevado é um fator de risco para baixa 

APCR, essas complicações podem começar na infância e refletir até a vida 
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adulta, representando uma parcela de pacientes com custos altíssimos aos 

sistemas públicos de saúde (FELIPPE, 2004). 

No domínio da proteção da saúde das populações podem identificar-se 

três campos em que as intervenções comunitárias têm sido utilizadas com êxito: 

no apoio a cidadãos fragilizados, cuidados primários de saúde e cuidados 

diferenciados de saúde, respeitando e incluindo os cidadãos mais fragilizados 

como os idosos, deficientes e doentes crônicos (CARMO, 1998). Em relação a 

isso podemos observar programas em comunidades locais com campanhas e 

grupo de apoio para certos grupos de risco, envolvendo a população em seus 

recursos para mudanças e melhorias. Assim, com o presente estudo, ao 

relacionar APCR com hábitos de vida, fatores socioeconômicos e ambientais, 

podem ser criadas campanhas de incentivo à prevenção dessas complicações 

que também motivem indivíduos obesos a prática de atividade física, já que, 

segundo a OMS, a atividade física é um fator relevante de promoção à saúde 

(MACIEL, 2010; WHO, 2010).   

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Estabelecer relação entre a aptidão cardiorrespiratória, fatores sociais, 

ambientais e hábitos de vida das crianças de 9 e 10 anos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar a aptidão cardiorrespiratória nas crianças escolares de 9 e 10 anos. 

b) Listar os principais fatores ambientais e comportamentais que influenciam na 

aptidão cardiorrespiratória. 

c) Avaliar o nível de aptidão física das crianças e sua relação com obesidade, 

sobrepeso e baixo peso. 

d) Correlacionar aptidão cardiorrespiratória com status de peso e fatores 

ambientais, comportamentais e hábitos de vida. 

e) Comparar a aptidão cardiorrespiratória entre meninos e meninas e 

correlacionar com os fatores ambientais e comportamentais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 AMOSTRA 

 A amostra foi composta por 82 crianças de 9 e 10 anos, de ambos os 

sexos. O recrutamento foi realizado em escolas, públicas e privadas da região 

Centro-Sul do Paraná, incluindo especificamente as cidades de Guarapuava e 

Imbituva. Essa região foi escolhida pois no primeiro ano em que o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) foi calculado pelas Nações Unidas, todos os 

municípios da região Guarapuavana foram classificados como de muito baixo 

desenvolvimento humano. Com o passar do tempo, o IDH de algumas cidades 

melhorou de baixo para médio, porém as discrepâncias permanecem muito 

evidentes em alguns casos. Enquanto algumas foram consideradas com alto 

desenvolvimento, muitos municípios ainda tiveram índices próximos ao limite 

entre IDH médio e baixo (ADUNICENTRO).  

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNICENTRO 

com parecer 4.137.805 e CAEE 23018819.9.0000.8967 (Anexo I). Primeiramente, 

foi exposto o projeto aos responsáveis de cada entidade educacional e depois 

da autorização do órgão responsável, foi enviada uma carta convite (Anexo II) 

para os pais e responsáveis pelas crianças, em que foram explicados todos os 

procedimentos que seriam realizados, sanando quaisquer dúvidas, bem como o 

intuito da pesquisa. Foi exposta ainda a total liberdade de desistência da 

participação do estudo a qualquer momento, além dos riscos e benefícios 

Os pais que aceitaram participar do estudo, responderam ao questionário 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Anexo III), o 

qual contém as informações referente aos hábitos de vida, questões ambientais 

e sociais e o TCLE (Anexo IV) referente ao teste de aptidão física. As crianças 

assinaram o Termo de Assentimento para o teste cardiorrespiratório (TALE) 

(Anexo V) o qual contém as informações e possíveis riscos e danos aos 

participantes.  

 

4.2 ANTROPOMETRIA 

A estatura em pé e o peso foram medidos na escola, utilizando um 

estadiômetro portátil seca 217 e balança portátil seca 770, com os participantes 

vestindo roupas leves. Em cada escola, as medidas antropométricas foram 
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realizadas utilizando procedimento padronizado (OMS, 1995). Com estes dados 

foi calculado o IMC de cada criança (kg/m2), este foi categorizado com a idade e 

pontos de corte ajustados por sexo (COLE et al., 2000). 

 

4.3 TESTE DE LEGER 

A aptidão física foi avaliada através do teste de vai e vem de Leger de 20 

metros. O teste foi desenvolvido em 1982 por Leger e Lambert, sendo um teste 

submáximo indireto que serve para estimar o valor do VO2 máximo em crianças, 

adolescentes e pessoas adultas (LEGER et al., 1984). 

O teste consiste em corridas de 20 metros por diferentes estágios 

progressivos com intensidade crescente. Os indivíduos tinham que correr de 

uma marcação para outra, em um percurso de 20m marcado na quadra da 

escola e tocar a linha de 20m sempre que o sinal sonoro de uma gravação 

original do teste fosse emitido. O teste iniciava com um trote (8,5 Km/h) e a 

frequência dos sinais sonoros eram aumentadas em 0,5 km a cada estágio. O 

teste termina quando o avaliado não aguenta mais acompanhar o ritmo ou 

quando não atinge no tempo certo a linha por duas vezes consecutivas. O último 

número de estágio anunciado é o utilizado para prever o consumo máximo de 

oxigênio, através de uma equação com a velocidade que o indivíduo atingiu 

juntamente com sua idade: 

VO2max. = 31,025+(3,238 x A)–(3,248 x B)+0,1536 (B x A) (1) 

A: velocidade no último estágio; B: idade, em anos (LÉGER et al., 1988; 

SMOUTER et al., 2019; DUARTE et al., 2001). 

O protocolo de Leger e Lambert é considerado o mais fidedigno marcador 

indireto de VO2 e mais popular pelo baixo custo e simplicidade na aplicação, 

podendo testar grandes grupos de crianças simultaneamente (LANG et al., 

2019). 

Para a realização do teste foram necessários alguns itens, como um 

espaço plano que permitia marcar 2 linhas paralelas com 20 metros de distância, 

cones para demarcar as duas linhas no chão, trena para marcação da área de 

20 metros e uma caixa de som para a reprodução do “bip” sonoro.  

Antes da criança realizar o teste, ela respondeu o questionário de 

prontidão para atividade física PAR-Q (Anexo VI), que tem como objetivo verificar 
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a necessidade de avaliação por um médico antes de iniciar a atividade física. A 

criança era excluída do estudo se apresentasse essa necessidade, não sendo 

permitida a realizar o teste (SHEPHARD et al., 1981; LOPES et al., 2013; NETO 

et al., 2018). 

 

4.4 QUESTIONÁRIO 

 

Os pais responderam um questionário pré-elaborado (ANEXO VII), 

utilizado em estudos com o mesmo intuito em Portugal desenvolvido por 

Machado-Rodrigues e colaboradores (2012, 2014, 2015 e 2018). O mesmo teve 

as alterações e adequações necessárias de acordo com os termos da Língua 

Portuguesa. O questionário é dividido em quatro partes e a primeira parte cumpre 

os objetivos do presente estudo. 

 

4.4.1 PRIMEIRA PARTE DO QUESTIONÁRIO 

Diz respeito aos dados da criança, como histórico gestacional, hábitos da 

mãe durante a gestação, peso ao nascer, peso da mãe antes e após o parto, tipo 

de aleitamento e tempo. A obtenção desses dados ao nascimento proporciona 

melhores condições de avaliação pois situações relativas à idade gestacional e 

o peso da criança ao nascer se mostram importantes como marco indicativo do 

ambiente intrauterino e preditor de doenças cardiometabólicas durante a 

adolescência e vida adulta (RIBEIRO et al., 2015). Para os pais responderem a 

estas primeiras questões, foi indicado que se baseassem na caderneta de saúde 

da criança. As perguntas sobre a gestação foram diretas, com respostas de sim 

ou não ou com um número para expressar alguma quantidade. 

Ainda nessa primeira parte do questionário, foi investigado questões como 

quem foi o cuidador(a) da criança até os 3 anos de idade, através de uma 

questão com opções para marcar um X na resposta correspondente, número de 

irmãos por meio de uma tabela para marcar sexo e as respectivas datas de 

nascimento. Sobre os hábitos de vida como tempo de sono, prática de atividade 

física, meio de transporte até a escola, instalações para práticas esportivas e de 

lazer próximo a residência, itens eletrônicos a que a criança tem acesso e tempo 

de duração, avaliação dos pais em relação ao nível de atividade física e hábitos 

alimentares do filho avaliado. 
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HÁBITOS DE SONO 

Em relação ao nível de sono das crianças, os pais responderam sobre os 

horários habituais e tempos de vigília de seu filho durante a semana e no fim de 

semana. O tempo total de sono foi calculado em horas com a diferença entre 

hora de dormir e tempo de vigília para dias úteis e fim de semana (MACHADO-

RODRIGUES et al., 2018). 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (AF) 

 O nível de AF foi mensurado por meio de questões diretas que permitem 

a análise do tempo de AF realizado fora da escola e minutos semanais gastos 

em esportes organizados fora da escola, além do modo e duração do transporte 

para a escola. As três variáveis de AF (AF na escola, tempo gasto a pé ou de 

bicicleta para e da escola e tempo gasto jogando esportes fora da escola) foram 

convertidas nas mesmas unidades (horas por dia) (MACHADO-RODRIGUES et 

al., 2014; JAGO et al., 2012). 

 

TEMPO EM MÍDIAS E ELETRÔNICOS 

 O comportamento sedentário foi analisado também pelo tempo em que 

as crianças passam por dia utilizando mídias e eletrônicos. O tempo na TV, em 

computador e em jogos eletrônicos foi analisado em função do número de horas, 

que foram somadas ao final, por meio de uma classificação que varia de 

nenhuma hora por dia até mais de 5 horas por dia (MACHADO-RODRIGUES et 

al., 2012; MACHADO-RODRIGUES et al., 2015).  

 

HÁBITOS ALIMENTARES 

Sobre os hábitos alimentares das crianças, foram respondidas pelos pais, 

questões relacionadas ao número de refeições realizadas por dia, tipos de 

alimentos consumidos, os tipos de restaurantes que costumam frequentar e a 

frequência com que isto ocorre (MACHADO-RODRIGUES et al., 2018). 

 

PERCEPÇÕES DOS PAIS EM RELAÇÃO À CRIANÇA 

 Todos os itens do questionário relacionados à criança foram analisados 

por meio da percepção dos pais sobre os hábitos e comportamentos desta. De 
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maneira mais específica, isto foi avaliado com perguntas diretas sobre a 

percepção que os pais têm sobre o nível de atividade física e diretamente sobre 

a obesidade e composição corporal (MACHADO-RODRIGUES et al., 2014). 

 

 

5. ANÁLISE ESTATISTICA  

A análise estatística foi realizada com o programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 22. A normalidade dos dados foi testada 

mediante o teste de Shapiro-Wilk. Para a comparação entre os sexos, foi 

utilizado o teste t de Student, ou o teste do qui-quadrado. Foram aplicados 

modelos de regressão linear para identificar os aspectos comportamentais e 

ambientais dos escolares de 9 e 10 anos, associados com aptidão 

cardiorrespiratória. O valor de probabilidade p <0,05 foi considerado significativo 

para todas as análises. 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados no formato de artigo que corresponde 

aos objetivos propostos no estudo. 

Artigo: Correlação da aptidão física com aspectos comportamentais e 

ambientais em escolares de 9 e 10 anos durante a pandemia da COVID-19. 
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6.1 ARTIGO  

 

Correlação da aptidão física com aspectos comportamentais e ambientais em 

escolares de 9 e 10 anos durante a pandemia da COVID-19 

Resumo 

 Introdução: A aptidão cardiorrespiratória é considerada o componente de maior 

ligação entre aptidão física e saúde, sendo influenciada por fatores fisiológicos, excesso 

de peso, hábitos de vida e ambiente. Com as transformações fisiológicas e morfológicas 

decorrente do crescimento infantil e suas possíveis relações com os hábitos de vida e 

ambiente, a aptidão cardiorrespiratória pode não se desenvolver de forma adequada. 

Objetivo: Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com os aspectos comportamentais e 

ambientais em crianças de 9 e 10 anos. Metodologia: A amostra foi composta por 82 

crianças. Primeiramente, os pais responderam a um questionário, pré-elaborado, com 

questões sobre os hábitos de vida da criança. Em seguida avaliou-se o peso e estatura das 

crianças e calculado seu índice de massa corporal. Por último, as crianças realizaram o 

teste de vai e vem de Léger, para avaliação da aptidão cardiorrespiratória. Para a 

comparação entre os sexos, foi utilizado o teste t de Student, ou o teste do qui-quadrado. 

Foram aplicados modelos de regressão. Todas as análises adotam p < 0,05. Resultados: 

Observou-se que o índice de massa corporal apresentou correlação com a aptidão 

cardiorrespiratória, apresentando relação inversa (B=-0,37), assim como a variável hora 

de acordar (B=-0,94). O uso de jogos eletrônicos (p= 0,07) e o tempo em brincadeiras 

ativas (p=0,023) apresentaram resultados significativos na associação da aptidão 

cardiorrespiratória. Os meninos apresentaram maior quantidade com VO2máx abaixo do 

recomendado, quando comparado as meninas.  Conclusão:  O tempo gasto em jogos 

eletrônicos assim como tempo gasto em brincadeiras ativas, foram os principais fatores 

comportamentais que apresentaram influência na aptidão cardiorrespiratória das crianças 

de 9 e 10 anos durante a pandemia da COVID-19 

Palavras chave: Aptidão cardiorrespiratória, hábitos, criança 
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Abstract 

Introduction: Cardiorespiratory fitness is considered the component with the greatest 

link between physical fitness and health, being influenced by physiological factors, 

overweight, lifestyle and environment. With the physiological and morphological 

changes resulting from child growth and their possible relationships with life habits and 

environment, cardiorespiratory fitness may not develop properly. Objective: The present 

study aims to evaluate the cardiorespiratory fitness of children aged 9 and 10 years and 

relate it to their environmental and behavioral aspects. Methodology: Firstly, parents 

responded to a, life, pre-and-be, with questions about the child's habits. Then, the 

children's weight and height were evaluated and their body mass index was calculated. 

Lastly, the children performed the 20-m shuttle run test for assessment of 

cardiorespiratory fitness. For the comparison between the sexes, the Student's t test or the 

chi-square test was used. Regression models were applied. All analyzes adopt p < 0.05. . 

Results: It was observed that the body mass index (B=-0.37) had an inverse relationship 

with cardiorespiratory fitness, as well as the variable time to wake up (B=-0.94), the use 

of electronic games (p= 0 .07) the time in active play (p=0.023) showed significant results 

in the association of cardiorespiratory fitness. Boys had a greater amount with VO2max 

below the recommended, when compared to girls. Conclusion: The time spent in 

electronic games as well as time spent in active play were the main behavioral factors that 

had an influence on the cardiorespiratory fitness of children aged 9 and 10 years in the 

period of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Cardiorespiratory Fitness, Habits, child 

 

Introdução 

 Com o crescimento e desenvolvimento, as crianças passam por transformações 

morfológicas, fisiológicas e comportamentais que podem influenciar diretamente na sua 

saúde (SMOUTER et al., 2019). Sabendo que a aptidão cardiorrespiratória (APCR) é 

considerada um grande componente de ligação entre aptidão física e saúde (ÓRTEGA, et 

al., 2008; MASCARENHAS, et al., 2013; VICTO, et al., 2017) e apresenta relação direta 

com doenças cardiovasculares e excesso de peso, torna-se um fator importante a ser 
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avaliado na população infantil (SMOUTER et al., 2019; SENHA, et al., 2019). Pois por 

influência de fatores físicos, sociais e ambientais, os valores adequados da aptidão 

cardiorrespiratória podem não se sustentar de forma adequada em alguns indivíduos 

(STABELINI NETO, et al.,2011; SMOUTER, et al., 2019).  

 Além da associação negativa entre baixa aptidão cardiorrespiratória, excesso de 

peso e hábitos de vida sedentários serem largamente descrita na literatura, existem 

também outros fatores que podem influenciar na aptidão cardiorrespiratória, entre eles 

ressaltamos o baixo nível econômico, sexo e idade (AIRES, et al., 2011; MINATTO, et 

al., 2015; BORFE, et al., 2017; VICTO, et al., 2017 SCHALY, et al., 2019).  

Outros autores sugerem ainda que diferenças sociais, culturais, socioeconômicas 

e local de escolaridade, estão associados ao desenvolvimento das aptidões físicas e 

composição corporal dos escolares (MASCARENHAS, et al., 2013). Apontando existir 

relação entre a aptidão cardiorrespiratória com indicadores de estilo de vida, como nível 

de atividade física, tempo em frente a telas, tempo de sono e hábitos alimentares em 

crianças e adolescentes (FARIAS JÚNIOR, et al., 2009; VICTO, et al., 2017; 

FOCHESATTO, 2018). 

Em um estudo longitudinal de Ferrari e colaboradores (2013), o qual fez uma 

análise de 30 anos, com avaliações a cada 10 anos (1978/1980, 1988/1990, 1998/2000, 

2008/2010) foi encontrada diminuição significativa na aptidão cardiorrespiratória de 

ambos os sexos, com queda maior em escolares eutróficos do que nos obesos, mostrando 

que essa baixa aptidão cardiorrespiratória não pode ser explicada apenas pelo estado 

nutricional. Em oposição a este resultado, outro estudo apontou que escolares obesos 

quando realizavam testes de corrida para avaliação de VO2máx tiveram piores resultados 

em relação aos eutróficos (TREMBLAY, et al., 2011).  

Evidências sugerem que em períodos nos quais as crianças e adolescentes estão 

fora da escola, como nas férias, eles são fisicamente menos ativos, gastam maior tempo 

em tela e pioram a alimentação o que pode resultar em aumento de peso e perda da aptidão 

cardiorrespiratória (MALTA, et al., 2020; MALTA, et al., 2021). Em virtude de o 

presente estudo ter sido realizado no período de 2020 e 2021, durante a pandemia de 

COVID-19, onde as crianças ficaram confinados em suas casas, torna- se ainda mais 

importante a avaliação de fatores comportamentais e ambientais na população infantil e 

analisar sua possível relação com a aptidão cardiorrespiratória (MALTA et al., 2021), 
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visto que hábitos adquiridos na infância permanecem na adolescência e se estendem a 

vida adulta podendo ser prejudiciais à saúde (SCHALY, et al., 2019).  

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a possível correlação 

entre a aptidão cardiorrespiratória e os aspectos comportamentais e ambientais em 

escolares de 9 e 10 anos da cidade de Guarapuava e Imbituva, Paraná nos anos de 2020 e 

2021.  

Metodologia 

Amostra 

A amostra foi composta por 82 crianças com idade de 9 e 10 anos, estudantes de 

escolas particulares e públicas das cidades de Guarapuava e Imbituva, Paraná, 

selecionados aleatoriamente para participarem da pesquisa. As coletas foram realizadas 

nos anos de 2020 e 2021, durante o período da pandemia. Este estudo tem aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste sob parecer nº 

4.137.805. 

Procedimentos 

 Primeiramente os pais responderam a um questionário pré-elaborado, utilizado em 

estudos em Portugal desenvolvido por Machado-Rodrigues e colaboradores (2012, 

2014,02015, e 2018). Com perguntas que dizem respeito aos dados das crianças, como 

histórico gestacional, hábitos da mãe durante a gestação, peso ao nascer, tipo de 

aleitamento e tempo. Também perguntas socioeconômicas e sobre os hábitos de vida da 

criança como tempo de sono, prática de atividade física, meio de transporte até a escola, 

itens eletrônicos a que a criança tem acesso e tempo de utilização, avaliação dos pais em 

relação ao nível de atividade física e hábitos alimentares do filho avaliado (MACHADO-

RODRIGUES et al., 2012, 2014, 2015 e 2018). 

As medidas de peso e altura foram obtidas utilizando-se um estadiômetro portátil 

seca 217 e balança portátil seca 770 para os 0,1 cm mais próximos e 0,1 kg, 

respectivamente, com os participantes vestindo roupas leves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). Com esses dados, foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) de cada criança 

e categorizado com a idade e pontos de corte ajustados por sexo (COLE et al., 2000). 

Antes da criança realizar o teste de aptidão cardiorrespiratória, ela respondeu o 

questionário de prontidão para atividade física PAR-Q, que tem como objetivo verificar 
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a necessidade de avaliação por um médico antes de iniciar qualquer atividade física. Se a 

criança apresentasse essa necessidade, era excluída do estudo, não sendo permitida 

realizar o teste (SHEPHARD et al., 1981; NETO et al., 2018; LOPES et al., 2013).  

Para a avaliação da aptidão cardiorrespiratória foi aplicado o teste de vai e vem de 

Léger, que consiste em avaliar de forma indireta o VO2máx do indivíduo, através de 

corridas de 20 metros por diferentes estágios progressivos, com intensidade crescente 

(LÉGER, 1984). O teste se inicia com um trote de 8,5 Km/h, e a frequência dos sinais 

sonoros são aumentadas em 0,5 km a cada estágio. O teste termina quando o avaliado não 

aguenta mais acompanhar o ritmo ou quando não atinge no tempo certo a linha demarcada 

por duas vezes consecutivas. O último número de estágio anunciado será usado para 

prever o consumo máximo de oxigênio, através de uma equação com a velocidade 

atingida juntamente com sua idade: VO2max. = 31,025+(3,238 x A)–(3,248 x B)+0,1536 

(B x A) (1), onde A: velocidade no último estágio; B: idade, em anos (LÉGER, 1988; 

SHEPHARD et al., 1981; DUARTE, 2001).  O protocolo de Leger e Lambert é 

considerado o mais fidedigno marcador indireto de VO2 e mais popular pelo baixo custo 

e simplicidade na aplicação, podendo testar grandes grupos de crianças simultaneamente 

(LANG et al., 2019). O valor estimado do VO2máx foi apresentado em mililitros por 

quilograma por minuto (mL/Kg -¹/ min -¹) (LÉGER e LAMBERT, 1982). Além disso, o 

VO2máx foi analisado através de grupos seguindo o ponto de corte utilizado no estudo 

de Smouter et al. (2018). O qual, para meninos foi ≤ 44,8 mL/Kg-¹/min-¹ e ponto de corte 

≤ 40,9 mL/Kg-¹/min-¹ para meninas (SMOUTER et al., 2018).  
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Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada com o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22. A normalidade dos dados foi testada mediante o teste 

de Shapiro-Wilk. Para a comparação entre os sexos, foi utilizado o teste t de Student, ou 

o teste do qui-quadrado. Foram aplicados modelos de regressão linear para identificar os 

aspectos comportamentais e ambientais dos escolares de 9 e 10 anos, associados com 

aptidão cardiorrespiratória. O valor de probabilidade p <0,05 foi considerado significativo 

para todas as análises. 

Resultados  

 Na tabela 1, estão presentes os resultados de caracterização geral das crianças 

participantes do estudo, dados descritivos do IMC, IMC score Z, horas de sono e aptidão 

cardiorrespiratória. 

Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo 

  Meninas(n=49) Meninos(n=33) p 

Idade  9,5±0,4 9,6±0,4 0,41 

Massa corporal (kg) 37,3 ±9,1 38,3±10,1 0,36 

Estatura (cm) 140,8 ± 7,7 141,2±7,8 0,80 

IMC 18,6±3,7 18,9±3,5 0,90 

IMC scoreZ 0,1±1,5 0,4±1,4  0,84  

Horas de sono 10± 0,9 10±0,7 0,11 
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Hora de dormir 22,2±0,8 21,5 ± 3,9 0,11 

Hora de acordar 8,3±1,0 8,3 ± 1,1 0,41 

Tempo em brincadeiras ativas 1,18±0,85 1,47±1,4 0,04 *  

VO2máx 43,1±2,4 44,1±3,7 0,01* 

IMC: Índice de massa corporal; VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; *:significativo 

Na tabela 2, são apresentados a descrição do local de residência e dos hábitos da 

mãe durante a gestação da criança avaliada. Não houve associação significativa entre, 

local de residência, diabetes mellitus gestacional, aleitamento, a mãe ser fumante, licença 

maternidade e com quem a criança ficou dos 3 aos 4 anos, com o VO2máx.  

Tabela 2. Associação do VO2máx com as variáveis local de residência e estilo de vida 

das mães no período gestacional das crianças avaliadas em Guarapuava- PR e Imbituva 

PR. 

 

Meninas 

VO2max 

abaixo 

Meninas 

VO2max 

acima 

 

Meninos 

VO2max 

abaixo 

 

 

 

 

Meninos 

VO2max 

acima 

 

 

 

 

Total 

N (%) 

 

 

 

p 

Local de Residência 

(n=78) 

 

Urbano 4 (100) 41 (95,3) 19 (95) 11 (100) 75(96,2)  
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Rural  0 (0,0) 2 (4,7) 1 (5) 0 (0,0) 3, (3,8)   1,000 

Diabetes Mellitus 

Gestacional (n=79) 

 

Sim  0 (0,0) 1 (2,2) 1 (5) 0 (0,0) 2 (2,5)  

0,679 
Não  4 (100) 44 (97,8) 19 (95) 10 (100) 77(97,5) 

Aleitamento (n=78)  

Sim 4 (100) 39 (88,6) 19 (100) 11 ( 100) 73(93,6)  

0,483 
Não 0 (0,0) 5 (11,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (6,4) 

Mãe fumante (n=78)    

Sim 0 (0,0) 5 (11,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (6,4)  

    

0,484 Não 4 (100) 39 (88,6) 19 (100) 11 (100) 73 (93,6) 

Licença Materna (n= 

76)  

 

Sim 2 (50) 24 (55,8) 10 (52,6) 6 (60) 42(55,3)  

 1,000 
Não  2 (50) 19 (44,2) 9 (47.4) 4 (40) 34(44,7) 

Dos 3 aos 4 anos    

Ficou com a mãe 2 (50) 15 (34,9) 10 (55,6) 8 (80) 35(46,7)  

 

0,512 

Babá 1 (25) 9 (20,9) 5 (27,8) 2 (20) 17(22,7) 

Avós 1 (25) 9 (20,9) 2 (11,1) 0 (0,0) 12 (16) 

Creche 0 (0,0) 6 (14) 1 (5,6) 0 (0,0) 7 (9,3) 
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Meio período com a 

mãe 
0 (0,0) 4 (9,3) 0 (0,0) 

 

0 (0,0) 

 

4 (5,3) 

VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; Ponto de corte VO2máx meninas ≤ 40,9 (mL/Kg-¹/min-¹); Ponto 

de corte VO2máx meninos ≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹); Valor de p corresponde ao teste de Fischer. 

 

Na tabela 3 não houve associação significativa entre os grupos ao verificar o fato da 

criança estudar em escola privada ou pública, seu meio de transporte até ela e se pratica 

alguma atividade física além da escolar. 

Tabela 3. Associação do VO2máx com o tipo de escola que a criança estuda, seu meio 

de transporte até ela, e sua prática de atividade física. 

 

Meninas 

VO2max  

abaixo  

 Meninas 

VO2max  

acima  

 

Meninos  

VO2max 

abaixo   

 

 

Meninos  

VO2max 

acima 

 

 

Total  

N (%) 

 

p 

Tipo de escola 

(n=75) 

 

Privada 4 (100) 41 (95,3) 16 (94,1) 9 (81,8) 70 (93,3)  

  0,435 

Pública 0(0,0) 2 (4,7) 1 (5,9) 2 (18,2) 5 (6,7) 

Transporte 

escolar (n=76) 

  

Carro particular  4 (100) 38 (88,4) 15 (83,3) 8 (72,7) 65 (85,5)  

 

 
Transporte público 0 (0,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 

Van particular  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 1 (1,3)    0,360 

A pé 0 (0,0) 4 (9,3) 1 (5,6) 3 (27,3) 8 (10,5)  
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Bicicleta 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 1 (1,3) 

Prática de AF 

fora da escola 

(n=79) 

Sim 1 (25) 20 (44,4) 9 (47,4) 5 (45,5) 35 (44,3)  

   0,925 

 
Não 

3 (75) 25 (55,6) 10 (52,6) 
6 (54,5) 44 (55,7) 

 

VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; Ponto de corte VO2máx meninas ≤ 40,9 (mL/Kg-¹/min-¹); Ponto 

de corte VO2máx meninos ≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹); Valor de p corresponde ao teste de Fischer. 

O uso de jogos eletrônicos e o tempo gasto em brincadeiras ativas apresentou associação 

significativa entre os grupos (Tabela 4).  

Tabela 4. Associação do VO2máx com o uso de jogos eletrônicos e do tempo em 

brincadeiras ativas das crianças avaliadas em Guarapuava –PR e Imbituva-PR. 

 

Meninas 

VO2max 

abaixo 

Meninas  

VO2max 

acima 

Meninos 

VO2max 

abaixo 

Meninos 

VO2max 

acima 

 

Total 

N (%) 

 

 

p 

Faz uso da internet 

em casa (n=78) 

 

Sim 4 (100) 44 (100) 19 (100) 10 (90,7) 77 (98,7)  

  0,192 
Não 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (9,1) 1 (1,3) 

Jogos eletrônicos 

(n=78) 

 

Nenhum 3 (75) 20 (45,5) 3 (15,8) 2 (18,2) 28 (35,9)  

 

0,007* 

 

 

Vídeo game 0 (0,0) 21 (47,7) 16 (84,2) 8 (72,7) 45 (57,7) 

Celular 1 (25) 3 (6,8) 0 (0,0) 1 (9,1) 5 (6,4) 
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Tempo em jogos 

educativos (n=78) 

 

 

0 1 (25) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,3)  

Até duas horas 0 (0,0) 12 (27,3) 3 (15,8) 2 (18,2) 17 (21,8) 

Até duas horas 0 (0,0) 12 (27,3) 3 (15,8) 2 (18,2) 17 (21,8) 

Até 3 horas  0 (0,0) 5 (11,4) 3 (15,8) 2 (18,2) 10 (12,8) 

Até 4 horas  0 (0,0) 2 (4,5) 0 (0,0) 1 (9,1) 3 (3,8)  

Mais que 5 horas  0 (0,0) 3 (6,8) 2 (10,5) 1 (9,1) 6 (7,7) 0,725 

 6 horas 
0 (0,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 0(0,0) 

1 (1,3) 

Tempo em 

brincadeiras ativas 

(n=79) 

0 0 (0,0) 9 (20) 5 (26,3) 0 (0,0) 14 (17,7)  

 

 

 

 

0,023* 

Até uma hora  2 (50) 24 (53,3) 10 (52,6) 6 (54,5) 42 (53,2) 

Até duas horas 0 (0,0) 11 (24,4) 2 (10,5) 3 (27,3) 16 (20,3) 

 Até 3 horas  2 (50) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (9,1) 3 (3,8) 

Até 4 horas  0 (0,0) 1 (2,2) 0 (0,0) 1 (9,1) 2 (2,5)  

Mais que 5 horas  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 1 (1,3)  

6 horas 
0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 

1 (1,3) 
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VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; Ponto de corte VO2máx meninas ≤ 40,9 (mL/Kg-¹/min-¹); Ponto 

de corte VO2máx meninos ≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹); Valor de p corresponde ao teste de Fischer. 

A tabela 5 apresenta os hábitos alimentares das crianças, entre estes não houve 

associação com os níveis de VO2máx.  

Tabela 5 Associação do VO2 máx com os hábitos alimentares das crianças avaliadas em 

Guarapuava-PR e Imbituva-PR. 

 

Meninas 

VO2max 

abaixo 

Meninas 

VO2max 

acima 

 

Meninos 

 VO2max 

abaixo 

 

 

Meninos 

VO2max 

acima 

 

Total 

N (%) 
p 

Assiste TV durante 

as refeições (n=79) 

Nunca 1 (25) 14 (31,1) 6 (31,6) 5 (45,5) 
26 (32,9) 

 

 FDS 0 (0,0) 10 (22,2) 2 (10,5) 4 (36,4) 
16 (20,3) 

1 ou 2 vezes na 

semana 

2 (50) 8 (17,8) 7 (36,8) 1 (9,1) 
18 (22,8) 

 

0,511 

 

 

3 ou 4 vezes na 

semana 

1 (25) 6 (13,3) 1 (5,3) 0 (0,0) 
8 (10,1) 

Sempre 0 (0,0) 7 (15,6) 3 (15,8) 1 (9,1) 
11 (13,9) 

Frequência que 

consome alimentos 

ruins (n=78) 

 

Nunca 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (9,1) 1 (1,3) 

 

 

 

1 vez ao dia 0 (0,0) 4 (9,1) 3 (15,8) 1 (9,1) 
8 (10,3) 

2 a 3 vezes por dia 0 (0,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 1 (9,1) 
2 (2,6) 
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1 vez na semana 2 (50) 13 (29,5) 9 (47,4) 2 (18,2) 
26 (33,3) 

2 a 3 vezes na 

semana 

1 (25) 11 (25) 3 (14,8) 1 (9,1) 
16 (20,5)       0,517 

5 vezes na semana 
1 (25) 15 (34,1) 4 (21,1) 5 (45,5) 25 (32,1)  

Frequência que 

consome alimentos 

bons (n=78) 

  
  

Nunca 0 (0,0) 1 (2,3) 1 (5,3) 1 (9,1) 3 (3,8) 

 

 

 

0,285 

1 vez ao dia 0 (0,0) 14 (31,8) 5 (26,3) 3 (27,3) 
22 (28,2) 

2 a 3 vezes por dia 0 (0,0) 6 (13,6) 4 (21,1) 4 (36,4) 
14 (17,9) 

1 vez na semana 3 (75) 7 (15,9) 1 (5,3) 0 (0,0) 
11 (14,1) 

2 a 3 vezes na 

semana 

1 (25) 12 (17,3) 7 (36,8) 2 (18,2) 
22 (28,2)  

5 vezes na semana 
0 (0,0) 4 (9,1) 1 (5,3) 1 (9,1) 6 (7,7)  

Consome café da 

manhã (n=77) 
 

Sim 3 (75) 38 (88,4) 18 (94,7) 11 (100) 
70 (90,9) 

 

0,380 Não 1 (25) 5 (11,6) 1 (5,3) 0 (0,0) 7 (9,1) 

Frequência que vão 

em Rest. De 

Comida brasileira 

(n=79) 

 

Nunca 0 (0,0) 21 (46,7) 9 (47,4) 6 (54,5) 36 (45,6)  

1 vez ao dia 0 (0,0) 2 (4,4) 1 (5,3) 0 (0,0) 
3 (3,8)  
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2 a 3 vezes por dia 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 
1 (1,3)  

 

0,687 
1 vez na semana 2 (50) 13 (28,9) 4 (21,1) 2 (18,2) 

21 (26,6) 

2 a 3 vezes na 

semana 

1 (25) 6 (13,3) 2 (10,5) 2 (18,2) 
11 (13,9)  

5 vezes na semana 
1 (25) 3 (6,7) 2 (10,5) 1 (9,1) 7 (8,9)  

Frequência que 

consome fast food 

(n=79) 

Nunca 
2 (50) 28 (62,2) 11 (57,9) 9 (81,8) 

50 (63,3) 

0,526 

1 vez na semana 
1 (25) 12 (26,7) 5 (26,3) 1 (9,1) 19 (24,1) 

2 a 3 vezes na 

semana 
0 (0,0) 1 (2,2) 0 (0,0) 1 (9,1) 

2 (2,5) 

5 vezes na semana 
1 (25) 4 (8,9) 3 (15,8) 0 (0,0) 

8 (10,1)  

VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; Ponto de corte VO2máx meninas ≤ 40,9 (mL/Kg-¹/min-¹); Ponto 

de corte VO2máx meninos ≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹); Valor de p corresponde ao teste de Fischer. 

A tabela 6 descreve a percepção dos pais em relação ao seu nível de atividade e 

peso corporal e sua associação com o VO2máx, em que também não houve associação 

entre os grupos. 

Tabela 6 Associação do VO2máx com a percepção dos pais sobre o nível de atividade 

física e o peso corporal dos seus filhos. 

 

Meninas 

VO2max  

abaixo 

Meninas 

VO2max  

acima  

 

Meninos  

VO2max 

abaixo   

 

 

Meninos  

VO2max 

acima  

 

Total  

N (%) 

 

p 
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Nível de Atividade 

Física (n=78) 

Muito mais ativo 1 (25) 2 (4,5) 0 (0,0) 1 (9,1)  4 (5,1)  

   
Mais ativo 0 (0,0) 11 (25) 5 (26,3) 4 (36,4)  20 (25,6) 

Tão quanto 3 (75) 27 (61,4) 9 (47,4) 6 (54,5) 45 (57,7)  

0,444 

 

 

Menos ativo 0 (0,0) 3 (6,8) 3 (15,8) 0 (0,0) 6 (7,7) 

Muito menos ativo  0 (0,0) 1 (2,3) 2 (10,5) 0 (0,0) 3 (3,8) 

Peso atual (n=77)   

Muito magro 0 (0,0) 3 (6,8) 0 (0,0) 1 (10) 4 (5,2)  

Magro 1 (25) 7 (15,9) 2 (10,5) 3 (30) 13 (16,9)  

 

 

0,567 

Normal 3 (75) 24 (54,5) 10 (52,6) 6 (60) 43 (55,8) 

Algum peso a mais  0 (0,0) 9 (20,5) 5 (26,3) 0 (0,0) 14 (18,2) 

Muito peso em 

excesso 

0 (0,0) 1 (2,3) 2 (10,5) 

0 (0,0) 3 (3,9)  

Preocupação com o 

peso atual (n=79) 

 

 

Não 
1 (25) 20 (44,4) 7 (36,8) 6 (54,5) 

34 (43)  

Um pouco 
2 (50) 10 (22,2) 7 (36,8) 

4 (36,4) 23 (29,1) 

Relativamente  1 (25) 8 (17,8) 1 (5,3) 0 (0,0) 10 (12,7)        

0,584 
 

Muito 0 (0,0) 7 (15,6) 4 (21,1) 1 (9,1) 12 (15,2)  
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VO2máx: Consumo Máximo de Oxigênio; Ponto de corte VO2máx meninas ≤ 40,9 (mL/Kg-¹/min-¹); Ponto 

de corte VO2máx meninos ≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹); Valor de p corresponde ao teste de Fischer. 

Os resultados dos modelos de regressão linear para o estudo dos fatores 

comportamentais que podem influenciar os valores de aptidão cardiorrespiratória são 

apresentados na Tabela 7. Nota-se que as variáveis com efeito significativo na correlação 

com a aptidão cardiorrespiratória foram IMC e a hora de acordar. A variável IMC explica 

em 9,2% (R²=0,092) a variabilidade da aptidão cardiorrespiratória. Já a variável hora de 

acordar explica em 10% (R²= -0,10) da variabilidade da aptidão cardiorrespiratória 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Modelos de regressão linear para verificar a influência dos fatores 

comportamentais na aptidão cardiorrespiratória de crianças de 9 e 10 anos. 

Variáveis 

Independentes 

B (IC95%) Β Valor p 

IMC 

Total (n=79) – R²= 0,092 

   

(Constante) 50,56  <0,001 

IMC -0,37 -0,45 0,046* 

IMC score z 0,36 0,44 0,410 

Tempo de tela 

Total (n=75) – R²=0,005 

   

(Constante) 43,5  <0,001 

Tempo TV 0,02 0,009 0,953 

Tempo TV fds -0,01 -0,008 0,957 

Tempo jogo cel 0,21 0,093 0,557 

Tempo jogo cel fds -0,08 0,309 0,776 

 

Hábitos de sono 

Total (n=78) – R²= 0,10 

   

(Constante) 47,39  <0,001 
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Horas de sono 0,54 0,16 0,300 

Hora de dormir -0,03 -0,03 0,782 

Hora de acordar -0,94 -0,32 0,048* 

Hora de dormir fds 0,02 0,061 0,642 

Hora de acordar fds -0,12 -0,47 0,715 

 R²: percentagem de variabilidade da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes; IC95%: 

intervalo de confiança de 95%; β: coeficiente estandardizado; IMC: índice de massa corpórea; TV: 

televisão; FDS: finais de semana; * efeito em relação ao IMC, * efeito em relação a hora de acordar 

 

Discussão 

 No presente estudo, o IMC revelou ser um preditor negativo na aptidão 

cardiorrespiratória (B=-0,37) de crianças. Sendo capaz de explicar em 9,2% (R²= 0,092) 

a sua variabilidade (Tabela 7). Esses achados confirmam a investigação realizada com 

amostra de adolescentes de 15 anos, apontando o IMC como forte preditor na aptidão 

cardiorrespiratória tanto em meninas, quanto em meninos (VICTO et al., 2017). Outros 

autores também apontam associação significativa entre baixa aptidão cardiorrespiratória 

e excesso de peso (SCHALY et al., 2019; VIAN, et al., 2018; MELLO et al., 2013; 

STABELINI NETO, et al., 2008). Esses dados reforçam a importância da conscientização 

do controle de peso corporal nas crianças e adolescentes além de incluir testes de APCR 

em sistemas de monitoramento de saúde (ORTEGA, et al., 2008; VICTO et al., 2017; 

NAHAS, 2017). 

 O IMC elevado acomete a aptidão cardiorrespiratória, pois o depósito de gordura 

influencia na biomecânica da caixa torácica e diafragma, limitando os dois principais 

movimentos inspiratórios: contração diafragmática e aumento do diâmetro torácico por 

meio da movimentação das costelas, ocasionando, na restrição da expansibilidade 

pulmonar, na piora da capacidade funcional, além do aumento na frequência cardíaca e 

pressão arterial sistólica no repouso e para um esforço submáximo (SILVA, et al., 2018; 

MELO, et al.,2014; RABEC, et al., 2011). Além disso, o tecido adiposo é um órgão 

endócrino que produz muitas citocinas e mediadores bioativos, gerando um estado pró 

inflamatório em obesos, que está associado ao hipodesenvolvimento pulmonar. (MELO, 

et al., 2014). 
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Assim como em outras pesquisas foram encontradas relações entre os indicadores 

de hábitos de vida com a aptidão cardiorrespiratória (FOCHESATTO, 2018; SENHA et 

al., 2018). A variável hora de acordar apresentou ser significativa inversa (B= -0,94) 

explicando em 10% (R²= 0,10) a variabilidade do VO2máx nas crianças de 9 e 10 anos 

(tabela 7). Porém, na literatura não foram encontradas pesquisas que abordem diretamente 

a hora de acordar e sua relação com a APCR. Mas, estudos nos mostram que um sono 

melhor, pode proporcionar menos cansaço durante o dia seguinte e mais disposição para 

prática de atividade física, resultando em uma melhor APCR (ROMBALDI e SOARES, 

2016).  

No presente estudo, as crianças se apresentaram com IMC caracterizando-os 

eutróficos com média de 18,6 para meninas e 18,9 para meninos e uma média de 10 horas 

de sono por dia para ambos os sexos (Tabela 1).  Corroborando com os achados do estudo 

de Oliveira (2017) o qual mostrou, que crianças que dormem mais do que 9 horas diárias, 

apresentam melhor desempenho em testes físicos, demonstrando que quantidades maiores 

de sono podem ter efeito positivo na aptidão física (OLIVEIRA, et al., 2017). Embora 

estudos sobre a qualidade do sono e aptidão física em crianças sejam escassos, a qualidade 

do sono é considerada um importante indicador de saúde e sua privação está relacionada 

ao risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas assim como obesidade e o 

baixo nível de aptidão cardiorrespiratória (MARTINS et al., 2001; FOCHESATTO, 

2018). 

Em relação ao VO2máx comparado entre os grupos, encontramos que os meninos 

apresentaram maiores níveis de VO2máx comparado com as meninas (tabela 1). 

Corroborando com estudos que apontam os meninos com melhor aptidão que as meninas 

(SILVA, et al., 2010). Porém, quando avaliados separadamente de acordo com o ponto 

de corte estabelecido por SMOUTER (2018) e utilizado no presente estudo (VO2máx 

≤44,8 (mL/Kg-¹/min-¹)), a APCR dos meninos encontra-se abaixo. Assim como, Pelegrini 

e colaboradores (2011) avaliaram escolares brasileiros e apontaram uma elevada 

proporção de indivíduos do sexo masculino que não atingiram os critérios de saúde em 

relação a aptidão cardiorrespiratória nos pontos de corte estabelecidos em seu estudo 

(PELEGRINI, et al., 2011).   

Podemos observar no nossos resultados, que encontramos fatores 

comportamentais como jogos eletrônicos e tempo em brincadeiras ativas associado com 

a aptidão cardiorrespiratória (tabela 4). Do total de meninas que apresentaram o VO2máx 
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abaixo, 75% não utilizava nenhuma dessas tecnologias, 25% utilizava o celular e 

nenhuma (0,0%) possuía videogame, das que apresentaram VO2máx acima 47,7% faziam 

o uso de videogame 6,8% utilizava o celular e 45,5% não utilizava nenhum. Já os 

meninos, representaram o maior número de indivíduos com o VO2máx abaixo, dentre 

eles: 84,2% faziam o uso de vídeo game, 15,8% não utilizava nenhum desses e nenhum 

usava o celular (tabela 4). 

 Assim, os resultados nos mostram que meninos, que possuem maior contato com 

videogame, podem ter o VO2máx mais baixo ao contrário das meninas (Tabela 4). Estes 

resultados corroboram com o estudo realizado em João Pessoa -PB, em adolescentes entre 

14 e 15 anos, em que o excesso de tempo de tela em sua maioria ocorreu no sexo 

masculino (LUCENA et al, 2015). Da mesma forma, outra pesquisa demonstrou que os 

meninos independentemente da idade, passavam mais tempo jogando videogame que as 

meninas, sendo a principal causa de comportamento sedentário (VASCONCELLOS et 

al., 2013). 

  Observamos para ambos os sexos que quando realizavam brincadeiras ativas 

superior a 1 hora apresentaram aptidão cardiorrespiratória mais elevada (tabela 4). 

Reafirmando o que inúmeros estudos apontam para a prática de atividades físicas 

regulares estar associada ao bom nível de APCR (SCHALY et al., 2019; SENHA et al., 

2019; WOLF et al., 2019). Uma vez que, a prática de 60 minutos diários de atividade 

física está positivamente relacionada a inúmeros resultados fisiológicos e psicológicos, 

além da melhora na aptidão cardiorrespiratória, reduz risco de doenças metabólicas e 

cardiovasculares (WATSON et al., 2017). Ao contrário dos hábitos sedentários, como 

assistir televisão e jogar videogame por muito tempo que contribuem para um 

comportamento sedentário e consequentemente diminuição dos níveis de aptidão 

(SCHAEFER L. et al., 2014; KANTOMMA et al., 2015; PEREIRA et al., 2016; BORGA, 

et al., 2021). 

Embora os resultados do presente estudo, relacionado aos hábitos maternos 

durante a gestação, tipo de escola em que a criança estuda, meio de transporte utilizado e 

hábitos alimentares não serem significativos, outras pesquisas nos mostram a importância 

desses fatores na qualidade de vida e aptidão cardiorrespiratória das crianças. Visto que 

hábitos alimentares estão diretamente ligados ao IMC, assim como situações de 

deslocamento sedentário ou ativo para escola (SCHALY et al., 2019; SILVA, 2019). 
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Apesar do estudo ter apresentado fatores comportamentais e ambientais que 

podem influenciar na aptidão cardiorrespiratória, algumas limitações foram levantadas, 

como: as escolas ficaram fechadas por muito tempo, devido a pandemia da COVID-19, o 

que impossibilitou a coleta de dados ser feita com um número maior de escolares, o 

questionário ser respondido pelos pais sem a presença do pesquisador, o que pode gerar 

algum viés.    

Conclusão 

De acordo com o presente estudo, pode-se observar que os principais fatores que tiveram 

correlação com a aptidão cardiorrespiratória foram o índice de massa corporal 

apresentando relação inversa, assim como a variável hora de acordar. O uso de jogos 

eletrônicos e o tempo em brincadeiras ativas apresentaram resultados significativos na 

associação da aptidão cardiorrespiratória. Os meninos, apresentaram em sua maioria 

abaixo do ponto de corte estabelecido para VO2máx no estudo, em contra partida as 

meninas se apresentaram com melhor VO2máx. 

Sendo assim, destaca-se a importância da orientação e da elaboração de estratégias 

preventivas para o aumento do tempo em brincadeiras ativas e redução em jogos 

eletrônicos durante a infância. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com o presente estudo, podemos observar que a aptidão 

cardiorrespiratória apresentou associação significativa inversa com o IMC e que 

os principais fatores comportamentais que tiveram relação com a aptidão 

cardiorrespiratória, foram o tempo gasto em jogos eletrônicos assim como tempo 

gasto em brincadeiras ativas. Os meninos, apresentaram em sua maioria abaixo 

do ponto de corte estabelecido para VO2máx no estudo, ao contrário das 

meninas.  

 Desta forma, este estudo apresenta sua relevância ao Desenvolvimento 

Comunitário, uma vez que podemos avaliar os fatores comportamentais que 

influenciam na aptidão cardiorrespiratória, no período de pandemia da COVID-

19. Assim, podemos pensar em estratégias preventivas e de orientação para o 

aumento do tempo em brincadeiras ativas e redução em jogos eletrônicos 

durante a infância. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

CARTA CONVITE QUESTIONÁRIO E TESTE DE LEGER 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

 

Sabemos da importância do cuidado com a saúde das crianças, e esta é uma 

preocupação não só dos pais, mas de toda a sociedade. Por este motivo estamos 

desenvolvendo um estudo intitulado “Correlação da aptidão física com aspectos 

comportamentais e ambientais em escolares de 9 e 10 anos” cujo objetivo é 

entender os aspectos que apresentam maior relação com a Obesidade Infantil, e para 

isso gostaríamos de convidar você e seu (sua) filho (a) para participar desta pesquisa, 

desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Comunitário (Mestrado e Doutorado) da UNICENTRO. 

 

A pesquisa irá investigar a influência de cada potencial fator influenciador, quer 

de natureza comportamental, social ou ambiental em relação com a obesidade infantil, 

a fim de futuramente desenvolver estratégias que promovam o desenvolvimento de 

hábitos de vida saudáveis e com isso proporcionar a diminuição dos índices de 

obesidade e suas consequências na saúde das populações pediátricas. 

1- Ao participar desta pesquisa você, responsável pela criança, responderá um 

questionário pré estabelecido, relacionado com:  

- Seus hábitos de vida; 

- Hábitos de vida do seu filho (a); 

- Questões socioeconômicas e 

- Questões sociodemográficas do lugar em que residem.  

Você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, 

mesmo após ter iniciado os questionários, sem nenhum prejuízo para você. Se você se 

sentir constrangido ou desconfortável para responder qualquer questão, pode desistir 

da pesquisa.  
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2- A criança passará por uma avaliação antropométrica avaliando peso e altura. A 

estatura em pé, sentado e o peso serão medidos na escola. Depois realizará o Teste de 

Leger, corrida de vai e vem, para avaliarmos sua aptidão física. O teste consiste em 

corridas de 20 metros com intensidade crescente e também será realizado na quadra 

ou pátio da escola. Antes da criança realizar o teste, ela irá responder o questionário de 

prontidão para atividade física PAR-Q, que tem como objetivo verificar a necessidade 

de avaliação por um médico antes de iniciar a atividade física. Se a criança apresentar 

essa necessidade, será excluída do estudo, não sendo permitida a realizar o teste. 

O Teste de corrida, apresenta um risco médio de queda da criança na hora de realizar 

o teste, que será feito na quadra de esportes da escola que a criança está matriculada, 

e também um risco médio de desconforto devido aos estágios progressivos da corrida 

que geram o consumo submáximo de oxigênio. Porém, durante a realização do teste a 

pesquisadora e auxiliares estarão ao lado das crianças o tempo todo, acompanhando e 

tomando os devidos cuidados para que nada aconteça.  

**Se você precisar de algum tratamento para alguma lesão ou outra questão de saúde 

que foi gerada pelos testes, alguma orientação ou encaminhamento médico etc, por se 

sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, 

o pesquisador se responsabiliza por prestar assistência médica integral, imediata e 

gratuita. 

Lembramos que a participação do seu filho (a) é voluntária, você tem a liberdade de não 

querer que ele(a) participe, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado os questionários e o teste para aptidão sem nenhum prejuízo para você.  

A pesquisa não terá nenhum custo para os participantes, e os dados fornecidos 

e coletados são confidenciais, ou seja, não divulgaremos a identidade de qualquer 

participante publicamente em nenhum momento. 

 

Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá assinar essa carta convite 

e nos devolve-la, para que possamos lhe enviar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido com ainda mais detalhes sobre a pesquisa.  

Só iniciaremos a pesquisa com você e com seu filho(a) após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que será enviado depois dessa carta. 

Desde já, agradecemos. 
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Qualquer dúvida pode ser esclarecida com a pesquisadora responsável Samily 

dos Santos Silva pelo telefone (43) 999556728. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

      Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração! 
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ANEXO III 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Referente ao questionário 

                      

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Correlação da aptidão física 

com aspectos comportamentais e ambientais em escolares de 9 e 10 anos, sob a 

responsabilidade de Samily dos Santos Silva, que irá investigar a influência de cada 

potencial fator influenciador da obesidade, quer de natureza comportamental, social ou 

ambiental em relação com a obesidade infantil, a fim de futuramente desenvolver 

estratégias que promovam o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e com isso 

proporcionar a diminuição dos índices de obesidade e suas consequências na saúde 

das populações pediátricas. 

 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer:  

Data da relatoria:___/____/202___ 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você, responsável 

pela criança, responderá um questionário pré estabelecido, relacionado com:  

- Seus hábitos de vida; 

- Hábitos de vida do seu filho; 

- Questões socioeconômicas; 
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- Questões sociodemográficas do lugar em que residem.  

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado os 

questionários, sem nenhum prejuízo para você.   

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O questionário, pode oferecer risco mínimo de gerar 

desconforto ao pai ou responsável que terá que respondê-lo, devido à questões 

relacionadas a fatores de hábitos de vida e socioeconômicos, também devido a 

extensão do questionário pode tornar-se cansativo o preenchimento de todos os dados. 

Lembramos que, se você se sentir constrangido ou desconfortável para responder 

qualquer questão, pode desistir da pesquisa sem nenhum prejuízo para você. Se você 

precisar de alguma orientação, encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por 

causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se 

responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido que, através 

dos questionários será possível analisar questões que podem estar influenciando na 

obesidade ou até mesmo baixo peso da criança, desde hábitos alimentares e de 

atividade física até questões socioeconômicas, de qualidade de vida dos pais e das 

crianças e questões demográficas da região em que residem. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. Seus(Suas) respostas, dados pessoais, ficarão 

em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as) questionários, nem quando os 

resultados forem apresentados. 

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Samily dos Santos Silva 

Endereço: Rua Simeão Varela de Sá nº141 

Telefone para contato: (43) 9 99556728 
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Horário de atendimento: 12:00 às 22:00 

 

 6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, 

não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que 

se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

   

==================================================================

== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, 

não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 
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_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO IV 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Referente ao Teste de Leger  

                      

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Correlação da 

aptidão física com aspectos comportamentais e ambientais em escolares de 9 e 

10 anos sob a responsabilidade de Samily do Santos Silva, que irá investigar a 

influência de cada potencial fator influenciador da obesidade, quer de natureza 

comportamental, social ou ambiental em relação com a obesidade infantil, a fim de 

futuramente desenvolver estratégias que promovam o desenvolvimento de hábitos de 

vida saudáveis e com isso proporcionar a diminuição dos índices de obesidade e suas 

consequências na saúde das populações pediátricas. 

 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer:  

Data da relatoria:___/____/202___ 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar dessa pesquisa a criança passará por 

uma avaliação antropométrica avaliando peso e altura. A estatura em pé, sentado e o 

peso serão medidos na escola, utilizando-se um estadiômetro portátil (medidor de 

estatura) e balança portátil, respectivamente. Depois realizará o Teste de Leger, corrida 

de vai e vem, para avaliarmos sua aptidão física. O teste consiste em corridas de 20 
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metros com intensidade crescente. Os indivíduos deverão correr para frente e para trás 

em um percurso de 20m marcado na quadra ou chão da escola, e tocar a linha de 20m 

sempre que um sinal sonoro for emitido. O teste termina quando o avaliado não aguentar 

mais acompanhar o ritmo ou quando não atingir no tempo certo a linha por duas vezes 

consecutivas. Antes da criança realizar o teste, ela irá responder o questionário de 

prontidão para atividade física PAR-Q, que tem como objetivo verificar a necessidade 

de avaliação por um médico antes de iniciar a atividade física. Se a criança apresentar 

essa necessidade, será excluída do estudo, não sendo permitida a realizar o teste. 

 

Lembramos que a participação do seu filho (a) é voluntária, você tem a liberdade de não 

querer que ele(a) participe, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado os questionários e o teste para aptidão sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O Teste de Leger, apresenta um risco médio de queda 

da criança na hora de realizar o teste, que será feito na quadra de esportes da escola 

que a criança está matriculada, e também um risco médio de desconforto devido aos 

estágios progressivos da corrida que geram o consumo submáximo de oxigênio. Porém, 

durante a realização do teste a pesquisadora e auxiliares estarão ao lado das crianças 

o tempo todo, acompanhando e tomando os devidos cuidados para que nada aconteça. 

Se você precisar de algum tratamento para alguma lesão ou outra questão de saúde 

que foi gerada pelos testes, alguma orientação ou encaminhamento médico etc, por se 

sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, 

o pesquisador se responsabiliza por prestar assistência médica integral, imediata e 

gratuita. 

  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido que, através do 

teste de Leger juntamente com a avaliação antropométrica, poderemos analisar o que 

pode estar influenciando na aptidão cardiorrespiratória da criança. Desta forma, 

poderemos avaliar de maneira mais profunda, dar um feedback da pesquisa aos pais 

para que possam auxiliar na melhora do que for de seu alcance e também a 

possibilidade de políticas de prevenção a obesidade infantil.  
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4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que sejam conseguidas por 

avaliações serão utilizadas somente para esta pesquisa. Dados pessoais e dados das 

avaliações físicas ficarão em segredo e o seu nome nem o nome da criança aparecerá 

em lugar nenhum dos testes, nem quando os resultados forem apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Samily dos Santos Silva 

Endereço: Rua Simeão Varela de Sá nº 141  

Telefone para contato: (43) 9 99556728 

Horário de atendimento: 12:00 às 22:00 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite que seu filho(a) 

participe da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo com a 

participação do seu filho(a) deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-

esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

   

==================================================================

== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, 

não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  
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E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

       

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

_______________________________ 

 

 

                                                     Assinatura do Acadêmico  
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ANEXO V 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

Termo de assentimento para criança e adolescente (maiores de 6 anos e 

menores de 18 anos) 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Correlação da aptidão 

física com aspectos comportamentais e ambientais em escolares de 9 e 10 anos. 

Seus pais permitiram que você participe. 

 

 Queremos saber a influência de fatores ambientais, comportamentais ou sociais 

que podem influenciar e ter relação com a obesidade em crianças.  

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não 

terá nenhum problema se desistir. 

 

 A pesquisa será feita com crianças de 9 e 10 anos, na escola que você estuda. 

Vocês passarão por uma avaliação de peso e altura, e depois irão realizar um teste de 

corrida de vai e vem, para avaliarmos sua respiração, o teste é simples porém pode 

acontecer de você cair durante a corrida e ter machucados leves, porém estaremos o 

tempo todo ao seu lado e teremos o máximo de cuidado para que isso não aconteça, e 

caso acontecer, prestaremos socorro e as devidas assistência de forma gratuita. 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 43 999556728 da 

pesquisadora Samily dos Santos Silva. 

 

As coisas boas que poderemos ter com o estudo são no sentido que, avaliando 

o seu peso e a sua altura e fazendo o teste de corrida, poderemos te avaliar melhor, 

para poder te ajudar em relação a prevenção da obesidade infantil.  

 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, e nem mostraremos sua avaliação para estranhos. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem mostrar quem são as crianças que participaram. 

 Quando terminarmos a pesquisa levaremos os resultados nas escolas que 

tiveram participantes, para que isso seja passado aos seus pais.  

 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones 

na parte de cima deste texto.  
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==================================================================
========== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

Correlação dos aspectos genéticos, comportamentais, ambientais e de aptidão física 

com status de peso em escolares de 9 e 10 anos. 

 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  

 

 

 

 

 

 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

 

______________________________________

___ 

Assinatura do menor  

______________________________________
___ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)  
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ANEXO VI 

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) 

Este questionário tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação por 

um médico antes do início da atividade física. Caso você responda “SIM” a uma 

ou mais perguntas, converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível 

atual de atividade física. Mencione este questionário e as perguntas às quais 

você respondeu “SIM”. 

Por favor, assinale “SIM” ou “NÃO” às seguintes perguntas: 

1. Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só 

deveria realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde? 

(  )Sim (  )Não 

2. Você sente dores no peito quando pratica atividade física?  

(  )Sim (  )Não 

 3. No último mês, você sentiu dores no peito quando praticou atividade física? 

(  )Sim (  ) Não 

 4. Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ ou perda de consciência? 

(  )Sim (  )Não 

 5. Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela 

atividade física? 

(  )Sim  (  )Não 

6. Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou 

problema de coração? 

(  )Sim  (  )Não 

7. Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física? 
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(  )Sim (  )Não   

Nome completo__________________________________________________ 

Idade_________ 

Data  ___________________  Assinatura:_________________________ 

  

Se você respondeu “SIM” a uma ou mais perguntas, leia e assine o “Termo de 

Responsabilidade para Prática de Atividade Física” 

Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Física 

Estou ciente de que é recomendável conversar com um médico antes de 

aumentar meu nível atual de atividade física, por ter respondido “SIM” a uma ou 

mais perguntas do “Questionário de Prontidão para Atividade Física” (PAR-Q). 

Assumo plena responsabilidade por qualquer atividade física praticada sem o 

atendimento a essa recomendação. 

Nome 

completo________________________________________________________

_______ 

Data:___________________   Assinatura:____________________________ 

 

 

 
．
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ANEXO VII 

Este questionário compreende 4 seções em que pretendemos conhecer 

algumas características do seu filho(a) e família. Por esse motivo está 

dividido nas seguintes partes: 

1. Dados relativos a seu filho(a)  3. Dados relativos 

à MÃE 

2. Dados relativos ao PAI    4. Dados 

familiares 

Recordamos-lhe que todos os dados fornecidos destinam-se unicamente 

a este estudo e serão tratados confidencialmente. 

Nome da Escola:   

Dados relativos ao seu filho(a): Data de nascimento: 

_____/_____/_____ Idade________ anos 

Sexo⃞Masculino ⃞Feminino 

Em que local residem atualmente: Área urbana Área rural  

Dados relativos à gravidez e ao nascimento do seu filho(a): 

Peso ao nascimento: ___,_____  kgComprimento _______ cm     Tempo de 

gestação _____ semanas 

A mãe teve diabetes durante a gravidez? ⃞ 1. Sim  ⃞2.Não 

Se respondeu sim, diga que tipo de diabetes foram: 

 ⃞1. diabetes gestacionais (só apareceram durante a gravidez) 

 ⃞2. diabetes dependentes de insulina 

 ⃞3. diabetes não dependentes de insulina 

Qual era o peso habitual da mãe antes da gravidez deste filho(a)?  Kg 
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Durante a gravidez quantos quilos a mãe aumentou?  Kg 

O(a) seu filho(a) foi amamentado(a) ao peito? ⃞ 1. Sim  ⃞2. Não 

Durante quanto tempo foi apenas amamentado ao peito?meses 

Com que idade foram introduzidos alimentos sólidos? meses 

A mãe fumava antes da gravidez deste filho(a)?  ⃞1.Sim ⃞2.Não Se 

Sim, qual o Nº cigarros ____/dia 

A mãe fumou durante a gravidez? ⃞ 1.Sim  ⃞2.Não Se Sim, qual o Nº 

cigarros ____/dia 

Tempo que a mãe teve de licença maternidade______ meses 

Após a licença maternidade da mãe qual (ou quais) destas situações 

ocorreram entre os 4 meses e os 3 anos de idade: 

⃞1. A criança ficou em casa com a mãe ⃞2. A criança ficou com os avós 

⃞3. A criança ficou com uma babá   ⃞4. A criança foi para 

uma creche 

⃞5. A mãe trabalhou menos de 35 horas/semana     ⃞6. A mãe trabalhou 

mais de 35 horas/semana                                  

 

Entre os 3 anos e a idade de ir para a escola qual (ou quais) destas 

situações ocorreram: 

⃞1. A criança ficou em casa com a mãe  ⃞2. A criança ficou 

com os avós 
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⃞3. A criança ficou com uma babá   ⃞4. A criança foi para 

uma creche 

⃞5. A mãe trabalhou menos de 35 horas/semana     ⃞6. Amãe trabalhou 

mais de 35 horas/semana                                  

 

No caso de a criança ter ido para uma creche até aos 3 anos diga exatamente 

que idade ela tinha ________ 

No caso de a criança, entre os 3 e os 6 anos, ter ido para a Educação Infantil, 

diga exatamente que idade ela tinha______  

 

Para além do seu filho(a) que estamos estudando quantos irmãos e irmãs 

ele(a) tem?   

Indique as datas de nascimento e o respectivo sexo:  

Data de 

Nascimento 

Sexo  Se alguma das crianças for 

meio-irmão 

Masculino Feminino Indicar se é da parte do pai 

ou da mãe 

___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 

___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 

___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 

___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 
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___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 

___/_____/____

___ 

  ⃞ pai  ⃞mãe 

 

 

Gostaríamos de ter uma descrição da atividade normal de um dia de semana 

e do fim-de-semana do seu filho(a). 

Indique a que horas se levanta e deita: 

Horário que se levanta Horário que se deita 

Dias 

úteis 
Sábado Domingo Dias úteis Sábado Domingo 

      

 

Assinalar com um X qual o meio de transporte para a escola e de retornopara 

casa, horas e tempo gasto: 

Ida para a Escola Saída da Escola 

Meio de transporte 
Hora de 

saída 

Tempo 

gasto 
Meio de Transporte 

Hora de 

saída 

Tempo 

gasto 

1. A pé    1. A pé    

2. Bicicleta    2. Bicicleta    

3. Transporte 

público 
   

3. Transporte 

público 
   

4. Carro 

particular  
   

4. Carro 

particular  
   

5. Outro: 

___________ 
   

5. Outro: 

___________ 
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O seu filho(a) pratica, além da atividade física da escola, alguma atividade 

esportiva num clube ou outra associação esportiva, nos seus tempos livres?

 ⃞ 1. Sim  ⃞2.Não 

Se respondeu Sim,preencha, por favor, o quadro seguinte, descrevendo essas 

atividades, indicando quantas vezes por semana e o número de horas ou 

minutos da atividade praticada pelo(a) seu filho(a). 

 Dias úteis Sábado Domingo 

Atividades(futebol, handebol, dança, 

natação.....) 

 

Nº vezes 

por 

semana 

Tempo 

(horas/min) 

Tempo 

(horas/min

) 

Tempo 

(horas/min) 
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Gostaríamos de saber quais as instalações esportivas que existem na sua área 

de residência e qual, ou quais, o seu filho(a) frequenta 

Assinale (com Xna coluna 1) as 

instalações esportivasque existem na 

sua área de residência 

 Indique o tempo que a criança passa vendo 

Televisão durante a semana e ao fim-de-

semana (assinalar com X) 

Marque (com X na coluna 2)  quais as que 

o seu filho(a) utiliza 

 Dias úteis Sábado Domingo 

(

1

) 

Instalações que 

existem 
  

Instalações 

que o seu filho 

utiliza (2) 

  Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma 

 
1.Quadra 

poliesportiva 
     até 1 hora  até 1 hora  até 1 hora 

 2. Ginásio      1 hora  1 hora  1 hora 

 3.Piscina      2 horas  2 horas  2 horas 

 
4.Escola de 

dança 
     3  horas  3 horas  3 horas 

 
5.Campo de 

Futebol 
     4  horas  4 horas  4 horas 

       + 5 horas  +5 horas  + 5 horas 

 _           

Indique o tempo que a criança passa em frente ao Computador e jogando 

Jogos Eletrônicos durante a semana e ao fim-de-semana (assinalar com um X 

na coluna mais estreita)  

Computador  Jogos eletrônicos (PlayStation/outros) 

Dias úteis Sábado Domingo  Dias úteis Sábado Domingo 
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 Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma   Nenhuma  
Nenhum

a 
 

Nenhum

a 

 Até 1 hora  
Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
  

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 

 1 hora  1 hora  1 hora   1 hora  1 hora  1 hora 

 2 horas  2 horas  2 horas   2 horas  2 horas  2 horas 

 3 horas  3 horas  3 horas   3 horas  3 horas  3 horas 

 4 horas  4 horas  4 horas   4 horas  4 horas  4 horas 

 +5 horas  + 5 horas  +5 horas   +5 horas  +5 horas  
+5 

horas 

Dos seguintes equipamentos diga-nos o que tem em sua casa (nº) e qual/quais 

existem no quarto do seu filho(a): 

 
Nº de aparelhos em 

casa 

Quarto do seu 

filho(a) 

Televisão   

Computador Fixo   

Computador 

portátil 
  

Tem internet em sua casa?  ⃞1.Sim ⃞2.Não O seu 

filho(a) utiliza? ⃞1. Sim ⃞ 2.Não 

 

Dos seguintes aparelhos/brinquedos diga-nos quais o seu filho(a) tem: 

PlayStation                ⃞1.Sim      ⃞2.Não 

X-box                        ⃞1.Sim      ⃞2.Não 
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Indique o tempo que a criança, passa em função de Estudar e Brincar em 

atividades como ler, jogos educativos, brincar com bonecas(os), carrinhos 

(assinalar com um X na coluna mais estreita). 

Estudar  Brincar (ler, jogos, carros, bonecas…) 

Dias úteis Sábado Domingo  Dias úteis Sábado Domingo 

 
Nenhum

a 
 

Nenhum

a 
 

Nenhum

a 
  Nenhuma  

Nenhum

a 
 

Nenhum

a 

 
Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
  

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 

 1 hora  1 hora  1 hora   1 hora  1 hora  1 hora 

 2 horas  2 horas  2 horas   2 horas  2 horas  2 horas 

 3 horas  3 horas  3 horas   3 horas  3 horas  3 horas 

 4 horas  4 horas  4 horas   4 horas  4 horas  4 horas 

 + 5 horas  + 5 horas  + 5 horas   + 5 horas  
+ 5 

horas 
 

+ 5 

horas 

 

Quantas horas em média o seu filho(a) tem brincadeiras como correr, saltar, 

jogar  bola, esconde-esconde, andar de bicicleta, subir em árvores…… 

atividades que o façam correr: 

Brincadeiras ativas 

Dias úteis Sábado Domingo 

 
Nenhum

a 
 

Nenhum

a 
 

Nenhum

a 

 
Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 
 

Até 1 

hora 

 1 hora  1 hora  1 hora 
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 2 horas  2 horas  2 horas 

 3 horas  3 horas  3 horas 

 4 horas  4 horas  4 horas 

 + 5 horas  + 5 horas  + 5 horas 

 

Na sua opinião, o seu filho(a) é mais ou menos ativo fisicamente do que as 

outras crianças da mesma idade? 

⃞ 1. O meu filho(a) é uma criança muito mais ativa do que as outras 

crianças  

⃞ 2. O meu filho(a) é uma criança mais ativa do que as outras crianças  

⃞ 3. O meu filho(a) é uma criança tão ativa como as outras crianças  

⃞ 4. O meu filho(a) é uma criança menos ativa do que as outras crianças  

⃞ 5. O meu filho(a) é uma criança muito menos ativa do que as outras 

crianças  

Como descreveria o peso atual do(a) seu filho(a): Preocupa-se com o 

peso atual do(a) seu filho(a)? 

⃞1. Muito magro(a)  ⃞ 1. Não estou nada 

preocupada 

⃞ 2. Magro(a)  ⃞ 2. Estou um pouco 

preocupada 

⃞ 3. Normal  ⃞ 3. Estou relativamente 

preocupada 
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⃞ 4. Tem algum peso a mais  ⃞ 4. Estou muito 

preocupada 

⃞ 5. Tem muito peso em excesso 

 

Está preocupada com o fato do(a) seu filho(a)    Está 

preocupada com o fato do(a) seu filho 

poder vir a ser um(a) adolescente com peso a mais? poder vir a ser 

um(a) adulto(a) com 

peso a mais? 

⃞ 1. Não estou nada preocupada    ⃞ 1. Não estou 

nada preocupada 

⃞ 2. Estou um pouco preocupada    ⃞ 2. Estou um 

pouco preocupada 

⃞ 3. Estou relativamente preocupada   ⃞ 3. Estou 

relativamente preocupada 

⃞ 4. Estou muito preocupada    ⃞ 4. Estou muito 

preocupada 

 

Durante cada uma das seguintes refeições indique se o filho(a) vê ou não 

televisão (assinalar com X na opção escolhida):  

 Nunca 
Só ao fim-

de-semana 

1 a 2 

vezes/semana 

2 a 3 

vezes/semana 

Todos os 

dias 
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Café da 

manhã 
     

Almoço      

Lanche da 

tarde 
     

Jantar      

 

Quantas refeições por dia o seu filho(a) faz (falamos de café da manhã, 

almoço, lanche, jantar, etc)? 

⃞ 1 ⃞2 ⃞3 ⃞4  ⃞5 ⃞ mais de 5 

 

 

Qual a frequência com que o seu filho(a) consome os seguintes tipos de 

alimentos? 

 

 Nunca 
1 vez / 

dia 

2-3 vezes 

/dia 

1 

vez/semana 

2-3 

vezes/semana 
Raramente 

Refrigerantes 

(coca-cola, 

sucos com gás, 

etc) 

      

Chá gelado       

Sucos de fruta        

Bolos, 

bolachas, 

biscoitos 
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Chocolates, 

bombons, 

gomas 

      

Hambúrgueres       

Pizzas        

Sopa legumes       

Saladas       

Leite       

 

Na última semana quantas porções de fruta o seu filho(a) comeu em média em 

cada dia? ________ 

O seu filho costuma tomar o café da manhã em casa?  ⃞ 1. Sim ⃞2. 

Não 

O que gosta o seu filho de comer no café da manhã? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ 

 

Qual a frequência com que  sua família, incluindo os seus filhos, frequenta o 

seguinte tipo de restaurantes (assinalar com X a(s) opções que mais se adequam 

à sua família: 

 
Nunc

a 

1 a 2 

vezes 

/dia 

1 vez 

/semana 

2-3 vezes 

/semana 

Fim-de-

semana 
Rarament

e 

Restaurante de 

comida brasileira 
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Lanches        

Restaurante fast-

food 

(MacDonalds, 

Burger King…) 

      

Pizzarias       

 

2. Dados relativos ao PAI da criança: 

Data de nascimento: _____/____/_____ 

Localidade de nascimento  Cidade   Estado    

Escolaridade, indique o nível de ensino que completou: 

1. Não sabe ler, nem escrever ⃞ 7.Ensino Superior (12 anos)

 ⃞ 

2.Ensino básico (4ª série)  ⃞ 8.Licenciatura ⃞, em   

3.Ensino Fundamental (6 anos) ⃞ 9.Bacharelato

 ⃞ 

4.Ensino Fundamental II (9 anos) ⃞ 10.Mestrado

 ⃞ 

5.Ensino Técnico (11 anos)  ⃞ 11.Doutoramento ⃞ 

6.Outro.  ⃞, Curso profissional de 

 anos, diga qual:  
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Está trabalhando neste 

momento?⃞1.Sim ⃞2.Desempregado (desde 

_____/____/_____) ⃞3.Aposentado

  

Se está trabalhando, qual a PROFISSÃO? (por favor diga exatamente aquilo 

que faz. NÃO DIGA APENAS, POR EXEMPLO, FUNCIONÁRIO PÚBLICO, 

ESPECIFIQUE A SUA ATIVIDADE E CATEGORIA)   

  

Pratica algum esporte com regularidade? ⃞ 1.Sim  Quantas horas por 

semana? _________ horas  ⃞ 2.Não 

Se respondeu Sim, diga qual o esporte:   

Diga quais os seus valores atuais de: Peso   kg e Altura

 metros 

 

 

 

Assinale com X (na 1ª coluna) as 

instalações esportivasque existem 

na sua área de residência e marque 

(na 2ª coluna) quais as que o pai 

utiliza. 

 Indique o tempo que passa vendo Televisão 

ou Vídeo durante a semana e ao fim-de-

semana (assinalar com X) 

 Dias úteis Sábado Domingo 

Coluna 

1 

Coluna 

2 
        

  
1.Quadra 

poliesportiva 
  

Nenhum

a 
 Nenhuma  Nenhuma 
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  2.Ginásio   
até 1 

hora 
 até 1 hora  até 1 hora 

  3.Piscina   
1 a 2 

horas 
 

1 a 2 

horas 
 1 a 2 horas 

  
4.Escola de 

dança 
  

+ 2 a 4 

horas 
 

+ 2 a 4 

horas 
 + 2 a 4 horas 

  
5.Campo de 

Futebol 
  

4 a 6 

horas 
 

4 a 6 

horas 
 4 a 6 horas 

     
+ 6 

horas 
 + 6 horas  + 6 horas 

 

Indique a que horas se levanta e deita: 

Horário que se levanta Horário que se deita 

Dias 

úteis 
Sábado Domingo Dias úteis Sábado Domingo 

      

 

3. Dados relativos à MÃE da criança: 

Data de nascimento _____/____/______ 

Localidade de nascimento  Cidade   Estado   

Escolaridade, indique o nível de ensino que completou: 

1.Não sabe ler, nem escrever ⃞ 7.Ensino Superior (12 anos)

 ⃞ 

2.Ensino básico (4ª série)  ⃞ 8.Licenciatura ⃞, em   
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3.Ensino Fundamental (6 anos) ⃞ 9.Bacharelato

 ⃞ 

4.Ensino Fundamental II (9 anos) ⃞ 10.Mestrado

 ⃞ 

5.Ensino Técnico (11 anos)  ⃞ 11.Doutoramento ⃞ 

6.Outro.  ⃞, Curso profissional de 

 anos, diga qual:   

Está trabalhando neste 

momento?⃞1.Sim ⃞2.Desempregada (desde 

_____/____/_____) 

 ⃞3.Aposentada 

Se está trabalhando, qual a PROFISSÃO? (por favor diga exatamente aquilo 

que faz. NÃO DIGA APENAS, POR EXEMPLO, FUNCIONÁRIA PÚBLICO, 

ESPECIFIQUE A SUA ATIVIDADE E CATEGORIA)   

  

Pratica algum esporte com regularidade? ⃞ 1.Sim  Quantas horas por 

semana? _______horas⃞2.Não 

Se respondeu Sim, diga qual o esporte:   

Diga quais os seus valores atuais de: Peso   kg  e  Altura

 metros 
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Assinale com X (na 1ª coluna) as 

instalações esportivas que 

existem na sua área de residência 

e marque (na 2ª coluna) quais a 

mãe utiliza. 

 Indique o tempo que passa vendo Televisão 

ou Vídeo durante a semana e ao fim-de-

semana (assinalar com X) 

 Dias úteis Sábado Domingo 

Coluna 

1 

Coluna 

2 
        

  
1.Quadra 

poliesportiva 
  

Nenhum

a 
 Nenhuma  Nenhuma 

  2.Ginásio   
até 1 

hora 
 até 1 hora  até 1 hora 

  3.Piscina   
1 a 2 

horas 
 

1 a 2 

horas 
 1 a 2 horas 

  
4.Escola de 

dança 
  

+ 2 a 4 

horas 
 

+ 2 a 4 

horas 
 + 2 a 4 horas 

  
5.Campo de 

Futebol 
  

4 a 6 

horas 
 

4 a 6 

horas 
 4 a 6 horas 

     
+ 6 

horas 
 + 6 horas  + 6 horas 

 

 

Indique a que horas se levanta e deita: 

Horário que se levanta Horário que se deita 

Dias 

úteis 
Sábado Domingo Dias úteis Sábado Domingo 
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4. Dados familiares 

Qual o número de pessoas na família:?  

Quem são? ⃞pai  ⃞ padrasto  ⃞ mãe 

 ⃞ madrasta ⃞ irmãos  ⃞ meios-irmãos 

⃞ outros, quem?   

 

Que tipo de casa habita: 

⃞1.Apartamento em bloco habitacional (mais de 4 pisos) 

⃞2.Apartamento em bloco habitacional com 2 a 3 pisos 

⃞3.Moradia/casa com um piso 

⃞4.Moradia/casa dois ou mais pisos 

Assinale com um X se a sua habitação possuir algum destes espaços: 

⃞1.Pátio ⃞2.Jardim ⃞2.Terraço ⃞4.Quintal 

O seu filho (a) tem um quarto: só para ele? ⃞ 1.Sim    ⃞2.Não,  partilha com 

irmão(s)? ⃞1.Sim    ⃞2.Não  

Nas cidades de nossa região, gostaríamos de estudar a relação entre os valores 

de peso e altura do seu filho(a) e as características do local de residência da sua 

família, e para isso gostaríamos de ter o seu endereço. Apenas necessitamos 

saber a rua/avenida onde mora. NÃO É NECESSÁRIO DIZER O Nº DA SUA 

CASA/APARTAMENTO: 
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Rua/Avenida 

_______________________________________________________________

__________________________ 

O seguinte conjunto de questões diz respeito às diversas estruturas 

existentes na sua área residencial e áreas envolventes. Referimo-nos a 

toda a área envolvente acessível a pé, no espaço de 10-15 minutos. 

⇒ Faça um círculo, por favor, na resposta que lhe parece mais correta 

para o seu caso individual 

1. Qual o tipo de habitação predominante na sua área residencial? 

1. Moradias independentes. 

2. Casas geminadas, prédios de apartamentos de 2-3 andares. 

3. Uma combinação de moradias independentes, casas geminadas e 

prédios de apartamentos 

4. Prédios de apartamentos com 4 -12 andares. 

5. Prédios de apartamentos com mais de 12 andares. 

77. Não sabe / não tem a certeza  

2. Muitas lojas, comércios, mercados ou outros estabelecimentos onde 

faço compras estão a uma distância de rápido acesso a pé. Diria que... 

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3. Concorda de certa forma 

4. Concorda completamente 

77. Não sabe / não tem a certeza  

3. De minha casa, a pé, demoro 10 – 15 minutos a chegar a um ponto de 

transportes públicos. Diria que... 

1.  Discorda completamente 
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2. Discorda de certa forma 

3. Concorda de certa forma 

4. Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

4. A maior parte das ruas na minha área residencial têm calçadas. Diria 

que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

5. Nas estradas da minha área residencial, ou muito próximo, existem 

caminhos ou faixas de circulação próprios para ciclistas. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

6. Na minha área residencial existem várias zonas de recreação e lazer, de 

acesso gratuito ou a preços baixos, tais como: parques, locais para 

caminhadas, faixas de circulação só para ciclistas, centros recreativos, 

parques infantis, piscinas públicas etc. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  
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7. A taxa de criminalidade na minha área residencial não permite fazer 

passeios noturnos por falta de segurança. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

8. Há tanto trânsito nas ruas que se torna desagradável ou perigoso andar 

a pé na minha área residencial. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

9. Vejo muitas pessoas praticando exercício físico na minha área 

residencial. Isto é: caminham, correm, andam de bicicleta, praticam 

esportes e jogos. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

10. Na minha área residencial há muitas coisas interessantes para se 

apreciar enquanto se passeia. Diria que... 

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 



99 
 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

11. Quantos veículos motorizados em funcionamento existem na sua 

família?  

1.  _______veículos motorizados  

77. Não sabe / não tem a certeza  

12. Há muitos cruzamentos na minha área residencial. Diria que...  

1.  Discordo completamente 

2. Discordo de certa forma 

3.  Concordo de certa forma 

4.  Concordo completamente 

88. Não há ruas nem estradas na minha área residencial  

77. Não sabe / não tem a certeza  

13. Na minha área residencial as calçadas estão em bom estado de 

conservação (pavimentos com poucas rachaduras) e não estão 

obstruídos. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

14. Na minha área residencial e nos arredores as faixas para ciclistas estão 

em bom estado de conservação e não estão obstruídos. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  
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77. Não sabe / não tem a certeza  

15. Na minha área residencial há tanto trânsito que se torna difícil e 

desagradável andar de bicicleta. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

 

16. A taxa de criminalidade na minha área residencial não permite fazer 

passeios diurnos em segurança. Diria que...  

1. Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  

17. Há muitos locais próximos da minha casa onde posso ir facilmente a 

pé. Diria que...  

1.  Discorda completamente 

2. Discorda de certa forma 

3.  Concorda de certa forma 

4.  Concorda completamente  

77. Não sabe / não tem a certeza  
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Relativamente a lojas, comércios, mercados, bancos ou outros 

estabelecimentos que existem na sua área de residência, quanto tempo 

demoraria para ir da sua casa para cada um dos seguintes locais se fosse 

a pé? 

 

 
1-5 

min. 

6-10 

min. 

11-20 

min. 

20-30 

min. 

+ 30 

min. 

Não 

sei 

Supermercado       

Pequena mercearia       

Mercado de frutas/vegetais       

Posto de correio       

Biblioteca       

Escola básica       

Creche       

Restaurante de fast-food 

(lanches) 
      

Café/ padaria       

Banco       

Restaurante        

Farmácia       

Ponto de ônibus       

Jardim       

Centro esportivo/ginásio       

Centro de Saúde       

Hospital       
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Não está 

numa 

distância 

possível 

Nunca

ourar

ament

e 

Menos 

de 1 vez 

por 

semana 

1-2 

vezes  

por 

seman

a 

3-4  

vezes  

por 

seman

a 

5-6  

vezes  

por 

seman

a 

Diaria

mente 

Pistas 

de 

bicicle

ta 

       

Casa 

de 

amigo

(a) 

       

Parqu

e ou 

Jardi

m 

       

Trans

porte
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Públic

o 

Escol

a 
       

Ginási

oou 

piscin

a 

       

Lojas        

Quantas vezes o seu filho(a) vai a pé ou de bicicleta para os seguintes 

locais? 
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Qual a sua opinião sobre as seguintes afirmações relativamente à sua área 

de residência 

 

 

Concorda 

completame

nte 

Concor

da 

Concor

da de 

certa 

forma 

Discor

da de 

certa 

forma 

Discorda 

completame

nte 

Não 

sabe/N

ão tem 

a 

certeza 

Existe muito 

tráfego nas ruas 

da minha área de 

residência 

      

Perigo 

desconhecido é 

uma preocupação 

para mim 

      

A segurança nas 

ruas/estradas é 

uma preocupação 

na minha área 

      

As ruas da minha 

área não têm 

semáforos/faixas 

para pedestres 

      

O meu filho(a) 

teria que 

atravessar várias 

ruas para ir para 

parques/jardins 
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Existem poucos 

locais 

recreativos/esporti

vos na minha área  

      

Os transportes 

públicos são 

muito limitados 

      

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 

 

 

 


